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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Технологія та конструювання швейних виробів

Підсекція «Технологія та конструювання
швейних виробів»
УДК 687.01:615.477
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ ШВЕЙНИХ
ВИРОБІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Студ. О.С. Мовчанюк, гр. МгШЕ-15
Асп. Т.П. Артеменко
Наук. керівник проф. С.М. Березненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасний асортимент лікувально-профілактичних швейних виробів включає в себе
різноманітні вироби, які використовують для лікування та профілактики широкого спектру
захворювань, як гострих, так і хронічних. Метою роботи постає розробка класифікації
швейних виробів лікувально-профілактичного призначення (ВЛПП) для забезпечення процесів
проектування сегменту цих виробів.
На основі проведеного аналізу асортименту виробів лікувально-профілактичного
призначення була сформована структура класифікації ВЛПП та розроблена класифікація цих
виробів. З існуючої інформації визначено, що вироби можуть бути загального і
спеціалізованого призначення, вироби локального впливу, постійного, довготривалого та
короткострокового використання.
За статево-віковим призначенням бувають чоловічі, жіночі, дитячі для різних вікових
груп. За місцем розташування є шийні, плечові, грудні, грудопоперекові, для хребта, для
кінцівок, для пояснично-поперекового відділу. За способом виготовлення можуть бути в’язані,
шиті та комбінованих способів.
За способом дії та профілактично-лікувального впливу ВЛПП поділяють на:
 коригуючі корсети для грудопоперикового відділу, для корекції постави та реклінатори
(профілактичний, лікувальний);
 підтримуючі вироби: бандажі (допологові, післяпологові, хірургічний післяопераційний
для підтримки м’язів живота, для підтримки внутрішніх органів черевної порожнини,
протигрижевий паховий (пупковий), для підняття важких предметів, протирадикулітні
еластичні) та фіксатори для нижніх кінцівок, для верхніх кінцівок (руки, ключиці, ліктя,
плечового суглобу). Також до цієї групи можна віднести бюстгальтери для жінок після
мастектомії;
 антимікробні: постільна білизна, одяг (лікарняний, для реабілітаційного періоду та занять
спортом, натільна білизна), головні убори (хустки і тюрбани з терапевтичним ефектом для
онкохворих, підшоломники, шапочки), знімні вкладиші (підпахвові);
 компресійні вироби (компресійні бандажі, наколінники, білизна, колготи та ін.).
 масажні вироби: жилети, устілки, різновиди вкладишів до швейних виробів, а також
вироби зі зігріваючим ефектом: пояси з різних видів вовни, термобілизна, шорти для
схуднення, бандажі.
За складовими пакету матеріалів використовуються ткані полотна різного сировинного
складу, трикотажні полотна, натуральні та штучні шкіру і хутро, багатошарові матеріали,
неткані матеріали, прокладкові матеріали та наповнювачі різноманітного походження. Для
функціонально-декоративних елементів застосовується широкий спектр фурнітури та
прикладних матеріалів - ґудзики, фіксатори, корсетні пружини, магніти, кнопки, гачки та петлі,
тасьма блискавка, еластична тасьма, текстильна застібку, шнури, тасьма тощо.
В результаті роботи на основі аналізу асортименту лікувально-профілактичних виробів
сформовано структуру класифікації та вперше розроблено розгорнуту класифікацію ВЛПП за
рядом ознак. Проведені дослідження є підґрунтям для проектування сучасних вітчизняних
ВЛПП, які зможуть зберегти і значно покращити стан здоров’я споживачів.
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УДК 677.07:687.1
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕКСТИЛЮ У
ШВЕЙНИХ ВИРОБА
Асп. В.В. Лебедєв
Студ. Ю.Л. Гірман, гр. БШЕ-12
Наук. керівник доц. А.Т. Арабулі
Київський національний університет технологій та дизайну

Сьогодні широкого розповсюдження набуває використання споживачами виробів з
використанням електронного текстилю. Поява в кінці ХХ століття способу, який дозволив
інтегрувати електронні мікросхеми у текстиль, дозволило сьогодні створювати вироби з
новими властивостями. Створені вироби зазначеним способом можуть реагувати на зовнішню
дію, зміни температури, кольору, форми або розмірів. Проектування «розумного» одягу
дозволяє використовувати нові матеріали – електронні тканини, що містить електроніку
(включаючи невеликі комп'ютери). Однією з важливих рис, що відокремлює електронний
текстиль від іншого текстилю є те, що він є надзвичайно новим для споживачів.
Електронний текстиль і на його основі одяг з'явилися в кінці минулого століття. За цей
час вони пройшли кілька фаз розвитку і завоювали значний та певний сегмент ринку,
утворивши обов'язковий, дуже важливий технічний елемент.
Паралельно з впровадженням розумного Е-текстилю в медицину (широко) і в
телемедицину, він набув поширення для виготовлення захисного одягу (бойова екіпіровка)
солдат США і НАТО, силових структур, пожежників, космонавтів, тренувальних костюмів
спортсменів і екстремалів спорту. Успіхи в розумному текстилі у всіх цих областях взаємно
збагачують технології і виводять цю продукцію на світовий ринок.
З великими досягненнями в галузі науки (нано-, біо- та інформаційні, когнітивні
технології - NBIC) і активним впровадженням їх у різні галузі техніки прийшли нові поняття і
терміни і, перш за все, терміни «розумний», «інтелектуальний», «інтерактивний»,
багатофункціональний і інші. Ці терміни використовуються широко по відношенню до різних
продуктів сучасних технологій (розумний будинок, автомобіль, текстиль та одяг).
Більшість науковців визначають термін «розумний» (по відношенню до структурних
матеріалами, продуктам, виробам, в тому числі до текстилю й одягу), як ті, які відчувають і
реагують на зміни зовнішніх умов (стимулів, параметрів) різної природи (механічних,
термічних, хімічних, електричних, магнітних, світлових і ін.).
По можливостях інтелекту вводяться три рівні «розумності»: пасивний «розумний»
матеріал - тільки відчуває; активний «розумний» матеріал - відчуває і реагує; дуже «розумний»
матеріал - відчуває, реагує і пристосовується відповідно зовнішніми змінами (наприклад,
починає по програмі виконувати рекомендації по наданню першої медичної допомоги). На
рисунку 1 представлено деякі сучасні різновиди використання електронного текстилю або
«розумного» одягу.
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Рисунок 1 - Сучасні різновиди використання електронного текстилю або «розумного» одягу: а та
б – світловипрмінюючи матеріали у швейних виробах; в - рукавички компанії hi-Fun з функцією WiFi,
що дозволяє розмовляти по телефону, не дістаючи його з кишені; г - жилет компанії Artic Heat USA, який
дозволяє охолоджувати тіло в гарячу пору року; д - жилет компанії Novonic, який дозволяє підігрівати
тіло в холодну пору року.
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Технологія та конструювання швейних виробів
Аналіз інформаційних та літературних джерел показав, що на сьогодні широкого
розпов-сюдження у світі набувають швейні вироби, які об'єд-нують в собі різні функціональні
властивості. Але питання забезпечення експлуатаційних вимог залишається не вирішеним.
Тому подальші дослідження мають орієнтуватися саме на визначення експлуатаційних вимог
таких виробів.

УДК 687.17:614.8.086.5
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, ДЛЯ ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Асп. Т.М. Дячок
Наук. керівник проф. С.М. Березненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Надзвичайно актуальною проблемою за даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я, як для цивільного населення так і для військовослужбовців, є захист людського
організму від дії електромагнітного випромінювання (ЕМВ). Постійно збільшується кількість
осіб, які контактують з надмірними рівнями енергії ЕМВ, одночасно збільшується
захворюваність населення. Чисельні дослідження свідчать, що ЕМВ суттєво впливає на
розвиток серцево-судинних та алергічних захворювань, хвороб крові, навіть може спричинити
генетичні зміни в організмі людини.
В умовах сучасного розвитку електронної техніки (комп`ютери, мобільні телефони,
побутова техніка, медичні засоби діагностики стану здоров`я, тощо), важливим завданням є
захист людини від ЕМВ. Саме тому були поставлені завдання, а саме: знайти основні джерела
ЕМВ, що впливають на людину, та показати їх вплив на системи органів людини, знайти
способи захисту від шкідливого впливу ЕМВ. В організмі людини відсутня спеціальна система
для сприйняття ЕМВ, на відміну від рецепторів для сприйняття вібрації, тепла та холоду. Але в
деяких людей, на яких постійно діє ЕМВ, з'являються скарги на головний біль, втомлюваність,
роздратованість, сонливість, погіршення пам'яті, зниження працездатності. Перевищення
електромагнітного навантаження від нормативного на 50 % призводить до збільшення
захворюваності населення на 17 %, а при збільшенні на 150 % понад нормативні величини
призводить до збільшення захворюваності на 37 % хворобами органів дихання, алергічними
захворюваннями, хворобами нервової системи (депресивні стани). Також ЕМВ впливає на
репродуктивну функцію людини.
Для створення одягу зі специфічними властивостями необхідно, у першу чергу,
забезпечити розроблення нових структур тканин, оброблення текстильних матеріалів
специфічними препаратами, або використовувати текстильні матеріали із хімічних волокон
нового покоління з комплексом різноманітних споживчих властивостей. В процесі роботи було
виявлено та проаналізовано основні джерела ЕМВ, та їх шкідливий вплив на органи і системи
органів людини. Проведено ряд досліджень фізичних та механічних властивостей
експериментальних матеріалів і зроблено аналіз експериментів захисних матеріалів на
доцільність їх використання на наступному етапі роботи. В подальшому планується проводити
ряд експериментів над матеріалами, що будуть сприяти захисту тіла людини від впливу
шкідливого ЕМВ.
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УДК 687.01:616-08
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Асп. Т.П. Артеменко
Наук. керівник проф. С.М. Березненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Аналіз інтегративної (або комплементарної) медицини, що вирішує питання
діагностики та лікування хвороб за допомогою альтернативних методів, та дослідження
сучасних інноваційних технологій відкривають нові можливості для створення швейних
виробів, здатних поліпшити фізичний та емоційний стан здоров'я людини, а іноді, і врятувати
життя. Потреба в швейних виробах, що мають особливі функції, пов'язана з умовами
середовища, в якому перебуває споживач, діяльністю людини або її фізичним станом і набуває
істотної значимості для споживачів, а особливо тих, що знаходяться в найбільш вразливому
становищі. На відміну від світової практики асортимент саме вітчизняних виробів лікувальнопрофілактичного призначення обмежений, а подекуди не відповідає сучасним вимогам та може
негативно впливати на стан споживачів.
Системний підхід проектування вимагає встановлення чітких функціональних зв'язків
між середовищем, його елементами і процесами, що протікають в ньому за участю людини та
суспільства. Тобто потрібно дослідити функціонування системи «споживач – лікувальнопрофілактичний виріб – середовище», визначити функції і вимоги до лікувальнопрофілактичних виробів, без встановлення яких неможливо здійснювати процес проектування
виробів високого рівня якості.
Результати порівняльного аналізу запропонованої класифікації з ієрархічною
структурною схемою функцій традиційного одягу Є.Б. Коблякової дозволили виявити, що для
лікувально-профілактичиних виробів, окрім традиційних, характерний ряд специфічних
функцій (корекційна, оздоровча) в залежності від виду виробу та цільового призначення. З
урахуванням багатофункціональності об'єкта розроблено вимоги до лікувальнопрофілактичних швейних виробів. Так, наприклад, специфіка ергономічних вимог для виробів,
що проектуються, полягає в фізіолого-гігієнічній і психофізіологічній відповідності одягу для
забезпечення комфортного стану у підодяговому просторі, захисту від впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища за рахунок раціонального конструктивного устрою,
технології виготовлення, підбору пакету матеріалів із поліфункціональними властивостями.
Вимоги антропометричної відповідності до виробів, що містять спеціальні конструктивні
елементи (вставки, вкладиші, додатки, накладки тощо) спрямовані на збереження свободи рухів
при експлуатації в статиці та динаміці. Корекційно-профілактичні вимоги спрямовані на
відповідність конструкції виробу топографічним ділянкам тіла людини, на які слід впливати
для досягнення терапевтичного ефекту та використання бактеріальної карти при проектуванні
виробів з антимікробними властивостями. Вимоги відповідності виробу профілактичного
призначення сучасному напрямку моди, забезпечують, в першу чергу, збереження звичного
іміджу споживача, приховуючи елементи оздоровчого призначення або замасковуючи їх
деталями конструкції чи оздобленням.
Реалізація викладеної системи заходів дозволяє сформувати комплекс необхідних
показників якості та способів забезпечення їх на етапах проектування профілактичнооздоровчих виробів, що здатні за рахунок особливостей конструктивно-технологічного рішення
та правильного підбору матеріалів впливати та створювати умови для профілактики та
оздоровлення споживачів. Розроблена система вимог до лікувально-профілактичних виробів
після уточнення на стадії апробації зразків дозволить здійснювати роботи на всіх етапах
проектування.
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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Технологія та конструювання швейних виробів

УДК 687.17:677.017.63
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОЛОГОПОГЛИНАННЯ ТА
ВОЛОГОВІДВЕДЕННЯ В БАГАТОШАРОВИХ ПАКЕТАХ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ
Студ. Н.Ю. Позняк, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. Н.В. Садретдінова
Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасний асортимент спеціального одягу стрімко розширюється. Особливого попиту
зазнає одяг з вологозахисними властивостями. Оскільки зовнішній шар одягу з
вологовідштовхувальним покриттям значно сповільнює виведення продуктів життєдіяльності
тіла людини назовні, у підодяговому просторі підвищується рівень тепла та вологості, тобто
створюється середовище, сприятливе для розвитку шкідливих мікроорганізмів в тому числі.
Тому важливого значення набуває вибір матеріалів для формування гігієнічного пакету
вцілому.
Верхній шар пакету матеріалів — мембранна тканина, повинен виконувати
вологозахисну функцію, окрім того, для збереження гігієнічності, важливою стає здатність
пропускати випаровування з тіла людини.
Середній шар виготовляється з матеріалів, які утримують тепле повітря біля тіла
людини, а вологу та випаровування з поверхні шкіри передають далі назовні. Найкращий
варіант — фліс, оскільки він легкий і має високу паропровідність. Цей шар не є обов’язковим,
його наявність залежить від температури середовища.
Внутрішній шар пакету одягу повинен утримувати тепло тіла і виводити вологу.
Найбільш доцільним є використання поліпропілену, адже він дуже легкий, швидко сохне,
гіпоалергенний, добре зберігає тепло та зносостійкий.
Для проведення досліджень згідно поставлених в роботі завдань були залучені два
зразки мембранних матеріалів: один з яких представляє собою комплексний двошаровий
матеріал, верхній шар якого — поліефірна тканина з мікрофібри полотняного переплетення,
нижній — мембранна плівка; другий зразок — комплексний тришаровий матеріал, верхній шар
якого утворений поліефірною плащовою тканиною полотняного переплетення, середній—
мембранною плівкою, нижній— флісом.
Для визначення опору до зволоження поверхні мембранних тканин було проведено
випробування за ДСТУ ISO 4920:2005. В результаті досліджень виявлено, що мікрофібра
вбирає вологу, а отже, утворюється суцільна плівка, яка перешкоджатиме випаровуванню
вологи з внутрішніх шарів. За фотографічною шкалою ISO ступінь намокання — 1 (AATCC
50). Плащова тканина відштовхує вологу, краплі стікають по поверхні не залишаючи слідів,
ступінь намокання — 5 (AATCC 100). Виворітна сторона обох зразків залишилася сухою.
Також було проведено випробування з визначення водотривкості вказаних зразків на
пенетрометрі за ГОСТ 3816—81. Результат для всіх зразків — більше 1000 мм водяного стовпа
— максимальної поділки приладу, що свідчить про відповідність обраних зразків вимогам до їх
водотривкості.
Повітропроникність визначалась за допомогою пристрою FF—12 за ГОСТ 12088-77.
Результат виявився нульовим для обох зразків. Отже, повітропроникність зразків мембранних
тканин не забезпечує необхідного рівня гігієнічності, тому комфортність експлуатації
мембранного одягу необхідно покращувати за допомогою внутрішніх шарів пакету матеріалів.
Отримані результати дають підстави стверджувати, що досліджувані зразки
мембранних матеріалів відповідають вимогам водотривкості, але не забезпечують необхідних
гігієнічних властивостей підодягового простору. Тому в наступному планується розширити
асортимент досліджуваних мембранних матеріалів та обґрунтовано підібрати шари
внутрішнього пакету у відповідності з властивостями верху.
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УДК 687.02:675.06
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З ЕКОШКІРИ
Студ. П.С. Вахліовська, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. Л.Б. Білоцька
Київський національний університет технологій та дизайну

Екошкіра - це сучасний замінник натуральної шкіри, який дуже схожий на неї зовні і,
як стверджують виробники, майже ні в чому не поступається їй за своїми експлуатаційними
властивостями.
Екошкіра отримується синтетично, шляхом нанесення мікропористої («дихаючої»)
плівки з поліуретану на ткану (з бавовни або поліефіру) основу. Якість екошкіри безпосередньо
залежить від товщини поліуретанової плівки: чим вона товще, тим вище якісні та
експлуатаційні характеристики вихідного матеріалу, але через це готовий виріб стає більш
жорстким. Оптимальна товщина вибирається, виходячи з того, як буде використовуватися
вихідний матеріал. На рисунку можна побачити, що на поліуретані є мікропори, що пропускає
повітря та пар, а сама плівка відштовхує воду.
Екошкіра знайшла широке
застосування в багатьох сферах. Вона
використовується для виробництва
меблевого покриття; шиття різного
одягу різного призначення (рукавички,
штани, сукні, спідниці, куртки), взуття;
виготовлення сумок; декору різних
елементів інтер'єру; пошиття чохлів на
авто і багато іншого. Екошкіра
випускатися різних кольорів та
розмірів, що дає можливість шити
вироби без додаткових членувань – це
робить їх більш естетичними і
Рисунок – Схематичне зображення структури екошкіри
практичними.
Даний матеріал широко використовується дизайнерами в своїх колекціях для створення
унікальних образів. Таким чином, задача удосконалення технологічного процесу розробки та
виготовлення швейних виробів з екошкіри є перспективною та актуальною, а тематика
потребує подальших досліджень.
В ході роботи було проаналізовано основні властивості екошкіри, а саме:
1. Мікропори – плівка екошкіри пронизана мікропорами, які дозволяють матеріалу
пропускати повітря, забезпечуючи «дихання». Мікропори не пропускають воду.
2. Зносостійкість - високі показники в зносостійкості ставлять екошкіру навіть вище
натуральної шкіри.
3. Гіпоалергенність - не виділяє шкідливих сполук, не створює парниковий ефект, не
викликає подразнень на шкірі.
4. Зовнішній вигляд - поверхня майже не відрізняється від натуральної шкіри.
5. Морозостійкість – плівка з поліуретану витримує до -35°С.
6. Екологічно чистий склад - необхідні властивості поліуретану надаються ще на стадії
синтезу, позбавляючи матеріал від можливих виділень небезпечних речовин, отже в процесі
експлуатації екошкіра не виділяє ніяких хімічних з'єднань.
Надалі поставлена мета провести експериментальні досліди фактичних показників
повітропроникності, гігроскопічності, кількості циклів до стирання та інших і порівняти їх з
показниками натуральної та штучної шкіри.
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УДК 687.016+687.17
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ У
БРОНЕЖИЛЕТАХ ДЛЯ ПОЛІЦІЇ МІСТА КИЄВА
Студ. Т.С. Круглик, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. А.В. Курганський
Київський національний університет технологій та дизайну

За результатами аналізу сучасного ринку засобів індивідуального бронезахисту для
поліції відзначено відсутність адаптованих для жіночої фігури бронежилетів, що призводить
до значного навантаження на опорно-рухомий апарат співробітників і відзначається за
результатами анкетного опитування як негативний фактор в роботі. На теперішній час не
використовуються бронежилети прихованого носіння, що знижує позитивне сприйняття
громадянами поліцейськими.
Аналіз сучасних зразків засобів індивідуального захисту для жінок дозволяє відзначити
широке різноманіття конструктивних рішень як формоутворюючого так і технічних рішень
бронезахисного шару. З метою подальшого удосконалення та адаптації існуючих розробок для
умов праці поліцейських проведено систематизацію інформації за такими критеріями:
способом носіння; клас захисту; маса та час носіння; площа захисту; розмір; наявність
додаткових елементів.
На етапі аналізу вимог відзначено серед них найвагоміші, а саме: забезпечення
належного ступеня захисту від усіх нормальних шкідливих факторів; нешкідливість виробу та
матеріалів; максимально припустиме обмеження рухів; міцність конструкції, тощо.
Отже, запропоновано конструктивно-технологічне рішення жіночого бронежилету
прихованого носіння для поліції другого класу захисту. Особливостями цього рішення є
наявність елементів динамічного розвантаження, адаптивного конструктивного устрою до
особливостей жіночої тілобудови та посилена конструкція захисного шару з урахуванням
експлуатаційних вимог.

Рисунок - Конструктивно-технологічне рішення бронежилету жіночого для поліції:
1 - пілочка; 2 - спинка; 6 - бічна еластична застібка; 7 - плечова еластична застібка;
8 - текстильна застібка; 13 - гіпюр.
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УДК 687.17:620.17
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БРОНЕЖИЛЕТІВ
Асист. Н.А. Цимбал
Київський національний університет технологій та дизайну

Проектування спеціального одягу – складне завдання, оскільки спецодяг є повним або
частковим бар'єром між людиною і довкіллям. При цьому спецодяг може виконувати захисну
функцію, але одночасно викликати порушення фізіологічних функцій організму і
психологічного стану людини. Тому сьогодні особливо важливим з боку фахівців в області
конструювання і моделювання спеціального одягу є досягнення в одній моделі єдності
захисних властивостей з експлуатаційними і ергономічними властивостями.
Об’єкти та методи дослідження
Об’єктом дослідження є модельні конструкції бронежилетів, які використовуються в
силових структурах, предметом дослідження є конструктивно-технологічні рішення
бронежилетів та нові види матеріалів, що використовуються для їх виготовлення. Методи, які
застосовувалися на початковому етапі дослідження - опитування та спостереження.
Постановка завдання
Завданням дослідження є розробка рекомендацій, яких повинен дотримуватися
конструктор при розробці бронежилетів.
Сучасний ринок пропонує бронежилети широкого спектру (для прихованого і
зовнішнього, періодичного і постійного носіння, захисту від куль і уламків). Це особливо
стосується бронежилетів для зовнішнього носіння, які через велику масу, жорсткість, товщину
пакетів матеріалів, нерівномірний розподіл тиску на опорній поверхні тіла утрудняють процеси
тепло- і повітрообміну, підвищують стомлюваність, викликають больові відчуття в хребті і
появу гематом на плечовому поясі фігури, обмежують амплітуду рухів носіїв в професійновиробничій і бойовий ситуаціях. В зв'язку з цим, питання напрямку розвитку бронежилетів, з
урахуванням не лише основних балістичних характеристик, але і чинників комфортності є в
даний час завданням актуальним і своєчасним.
З метою визначення актуальних напрямів розвитку бронежилетів виконано
комплексний аналіз асортименту бронежилетів для зовнішнього носіння, а також проведено
дослідження взаємодії системи "людина – бронежилет - зовнішні умови".
Перший напрям передбачає вдосконалення конструкцій жилетів. Другий напрям –
використання нових матеріалів, що входять в структуру пакету. У кожному напрямі існують
основні тенденції розвитку, представлені на рисунку 1.

Рисунок – Основні напрямки розвитку бронежилетів
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УДК 677.04:687.11
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОСТЮМНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ КОСТЮМІВ КЛАСУ
ЛЮКС
Студ. В.Ю. Свиренко, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. О.І. Водзінська
Київський національний університет технологій та дизайну

Для виготовлення чоловічих костюмів класу люкс використовують лише натуральні та
якісні тканини. Одним з виробників таких матеріалів є бельгійська компанія «Scabal», де для
виготовлення тканин використовують такі натуральні волокна, як вовна, кашемір, мохер, шовк,
льон, вовну вікуньї тощо. Костюмні матеріали, як заявляють виробники, характеризуються
надзвичайною легкістю, значною щільністю систем ниток, гарними теплозахисними та
водовідштовхувальними властивостями.
Для оцінки властивостей костюмних матеріалів фірми «Scabal» проведено наукове
дослідження, метою якого є визначення поверхневої та лінійної густини, а також опору до
зволоження костюмних матеріалів класу люкс. Предметом дослідження обрано чотири види
чистововняних костюмних тканин (таблиця 1).
Вид тканини,
умовне
позначення
Костюмна 77757-С2
Костюмна 750026
Костюмна 702129
Костюмна 750028

Таблиця 1 – Характеристика костюмних тканин «Scabal»
Поверх- Сировинний склад, %
Число ниток на
Лінійна густина,
нева
10 см
текс
густина,
по
по
по
по
г/м2
основі
утоку
основі
утоку
183
Вовна – 95, шовк – 5
380
400
26,6
19,2
181
Вовна – 90, шовк – 10
440
400
21,4
20,8
190
Вовна –100
360
320
33,4
22,8
171
Вовна – 100
440
400
20,8
20,8

Вид
переплетення
полотняне
саржове
саржове
рогожка

За результатами дослідження встановлено, що обрані матеріали характеризуються
поверхневою густиною від 170 до 190 г/м2 та є легшими, ніж костюмні камвольні тканини за
стандартом з поверхневою густиною від 210 г/м2. Досліджувані тканини мають лінійну
щільність від 340 до 440 ниток на 10 см, що свідчить про значну щільність систем ниток основи
та утоку. Водовідштовхувальні властивості забезпечуються, в тому числі, щільністю
переплетення ниток при дуже малому їх діаметрі, так як матеріали не обробляються
додатковими просочуваннями. За національним стандартом для костюмних вовняних тканин
відсутні показники якості для характеристики їх опору до зволоження. Тому порівняння
отриманих експериментальних значень показників водовідштовхування проведемо з
відповідними показниками за стандартом для плащових матеріалів (таблиця 2).
Таблиця 2 – Результати по визначенню опору до зволоження костюмних тканин
Вид тканини, умовне позначення,
фірма-виробник

Костюмна 77757-С2 «Scabal»
Костюмна 750026 «Scabal»
Костюмна 702129 «Scabal»
Костюмна 750028 «Scabal»

Результати за
фотографічною
шкалою ААТСС
ISO3 = ААТСС 80
ISO1 = ААТСС 50
ISO2 = ААТСС 70
ISO3 = ААТСС 80

Нормативне значення показника водовідштовхування для
плащових тканин згідно ГОСТ 28486-90

Не менше 80 ум. од. – для тканин з плівковим покриттям в 3 шари;
не менше 70 ум. од – для плащових з плівковим покриттям в 1 шар;
не менше 50 ум. од. – для плащових тканин з
водовідштовхувальною обробкою.

Згідно результатам експерименту костюмні тканини фірми «Scabal» відповідають за
показниками водовідштовхування плащовим матеріалам та не пропускають воду. Проведені
дослідження показали, що існуючі стандарти щодо костюмних чистововяних та вовняних
матеріалів потребують доповнень щодо нових матеріалів та їх властивостей.
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ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО КАНОНІЧНОГО ОДЯГУ
Студ. А.М. Гобаченко, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. Н.В. Садретдінова
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Канонічний одяг для православних священнослужителів - асортимент, що довгі роки
перебував поза увагою виробників одягу. Українська православна церква прийняла звичаї
церковних облачень 1000 років назад. З тих часів, незважаючи ні на які зміни і каверзи моди,
цей одяг зовсім не змінився.
Варто зазначити, що на сьогодні відсутня класифікація вимог до канонічно одягу, що
ускладнює процес його проектування. В умовах багаточасових богослужінь існуючий
канонічний одяг не завжди є достатньо комфортним. На нашу думку, це пов’язано з низькою
вентиляцією підодягового простору, яка зумовлена багатошаровістю убрання канонічного
одягу. Тому метою дослідження є розробка вимог до канонічного одягу з врахування
особливостей функціонального призначення.
Проаналізувавши різновиди канонічного одягу, було розроблено класифікацію одягу
для священнослужителів за угрупуваннями: за ступенем священства, за сезоном, за кольором,
за призначенням. Встановлено комплектність канонічного одягу залежно від сану. Одяг
диякона під час служби має найменший комплект облачення, який складається з підрясника,
стихаря, поручів і ораря. Священники також одягають підрясник, а замість стихаря у них ряса
(на літургії – підризник), епітрахиль, поручі, пояс, фелонь. Одяг єпископів скаладається із
підрясника, ряси, підсакосника (замість ряси на літургії), поручі, епітрахилі, поясу, палиці,
сакоса (замість фелоня), омофора, панагії, хреста, митри. Священики і єпископи можуть
здійснювати деякі богослужіння без фелоня (сакоса).
Визначено, що в облаченні існує 7 кольорів: білий, червоний, золотий (жовтий),
зелений, блакитний (синій), фіолетовий, чорний (темно-коричневий). Кожен з яких має
символічний зв’язок, залежно від духовного свята. Для виготовлення облачення переважно
використовують шовкові, лляні, бавовняні парча, габардин, атлас та інші тканини. Варто
зазначити, що матеріали для виготовлення канонічного одяг можуть мати рисунки геометричні,
рослинні і інші, які призначені для облачення.
Для встановлення вимог до канонічного одягу, проведено опитування 20–ти
священнослужителів, основні результати якого наступні. Священники надають перевагу
натуральним матеріалам. Вагомість вимог, що пред’являються до канонічного одягу наступна:
комфортність складає 29%, довговічність – 24%, зовнішній вигляд – 19%, гігієнічність – 14%,
зручність у догляді – 9%, ціна – 5%.
Також визначено, що основними проблемами, які виникають при тривалому
використанні канонічного одягу, є надмірне потовиділення із-за багатошарового комплекту
матеріалу (45%), незручна конструкція і важкість комплекту (по 25%).
Отже, в результаті проведених досліджень, систематизовано різновиди канонічного
одягу, проаналізовано асортимент матеріалів для виготовлення канонічного одягу, визначено
символічний зв’язок кольору матеріалу залежно від духовного значення свята. Проведено
опитування священників, що дозволило встановити перелік вимог, визначити їх вагомість,
сформувати напрями удосконалення пакету канонічного одягу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДЯГУ З
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЮ ПРОКЛАДКОЮ З МАТЕРІАЛУ (SLIMTEX)
Студ. Ю.М. Соколова, гр. МгШЕ-15
Студ. М.О. Рудніцька, гр. МгЗШЕ-15
Наук. керівник доц. С.В. Донченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Виробники сучасного теплозахисного одягу приділяють багато уваги вибору виду
теплоізоляційної прокладки для проектування виробів з високими теплоізоляційними
властивостями. Асортимент об’ємних теплоізоляційних полотен досить широкий і включає в
себе такі види матеріалів як slimtex, isosoft, valtherm, thinsulate, thermium та ін. Широкого
застосування знайшов такий вид матеріалу, як Slimtex. Показники теплозахисних властивостей
даного матеріалу надаються виробником, але не має інформації щодо видів випробувань, які
проводяться для їх визначення [1]. А отже актуальною є проблема визначення теплофізичних
властивостей одягу з пакетом матеріалів із утеплювальною прокладкою Slimtex.
З метою дослідження теплозахисних властивостей одягу з зазначеним пакетом було
проведено лабораторні випробування виготовлених зразків жилетів чоловічих (розмір 176-10488) із теплоізоляційною прокладкою Slimtex S-250 на імітаційному тепловому стенді торсу
людини (ІТСТЛ), який був розроблений на кафедрі ТКШВ [2]. Для порівняння результатів було
проведено розрахунок термічного опору пакету матеріалів з урахуванням теплозахисних
характеристик прокладки Slimtex S-250, що надає виробник [3].
Отримані результати показали, що відмінність між розрахунковими та
експериментальними даними має велику розбіжність та складає 45,6 %. Такий результат дає
підставу вважати, що теплофізичні характеристики прокладки Slimtex S-250, які надає
виробник не можна застосовувати для аналітичного прогнозування теплоізоляційних
властивостей одягу в цілому.
Матеріал Slimtex має широкий асортиментний різновид і відповідно кожен із його видів
потребує перевірки для виявлення найбільш точних значень теплоізоляційних властивостей.
Таблиця - Порівняння показників термічного опору
Значення сумарного термічного опору,
R , °С·м2 /Вт
Назва пакету матеріалів
За експериментальними
За розрахунками
даними
Пакет матеріалів із утеплювачем
0,81
0,44
Slimtex S-250

1.
2.
3.

Відмінність
результатів , %
45,6
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С.В. Омельченко, С.І. Мойсеєнко. Експериментальні дослідження тривалості комфорту в
одязі різних видів // Тези доповідей. – Київ: КНУТД. – 2001. – С.8.
Куликов Б.П., Шингарев Р.В., Стебельский М.В. Проектирование одежды с заданной
теплозащитной способностью: Текст лекций. – Иваново: ИХТИ,1984. – 47 с.
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Київський національний університет технологій та дизайну

Однією із основних функцій одягу є підтримання теплового балансу та забезпечення
температурного гомеостазу людини. Для збільшення термічного опору одягу, який
використовується при низьких температурах навколишнього середовища, необхідно: підібрати
певні види матеріалів для шарів пакету, які здатні задовольняти висунуті до них вимоги;
визначити раціональну конструкцію пакету утеплювального шару і кількість шарів в одязі.
Типовий пакет матеріалів побутового верхнього зимового одягу, як правило складається
з тканини верху, утеплювальної прокладки та підкладки. За функціональним розподілом щодо
забезпечення теплоізоляційних характеристик одягу найбільшу питому вагу має саме
утеплювальна прокладка, яка різниться за своїми структурними, сировинними
характеристиками та ціновим діапазоном.
За опитуваннями споживачів встановлено, що велика більшість їх має в своєму
гардеробі зимовий одяг з пухо-перовим наповнювачем, який за інформацією виробників має
достатньо високі теплоізоляційні характеристики та прийнятну ціну.
В свою чергу, пухо-перові наповнювачі різняться за якістю в залежності від виду птахів
та умов їх утримання. Основним показником якості пухо-перової маси є індекс Fill Power
(г/см3), який описує здатність обмеженої маси пуху заповнювати певний обсяг [1]. Чим вище
показник Fill Power, тим якіснішим вважається пух. Чистота або сорт пуху визначається
співвідношенням змісту чистого пуху і дрібного пера у відсотках. Найвища промислова якість
отримується при співвідношенні - 96/4.
Якість теплозахисного побутового одягу залежить не тільки від якості наповнювача
утеплювального шару пакету, а і від конструктивно-технологічних особливостей останнього.
Як правило, утеплювальний шар теплозахисного побутового одягу має комірчасту структуру,
яка утримує пухо-перовий наповнювач та отримується за рахунок зшивання двох шарів
тканини між собою.
Шви, які утворюють комірки, створюють передумови виникнення «холодних» зон, які
зменшують термічний опір одягу в цілому. Від конструктивно-технологічних особливостей
шару залежить кількість та довжина таких зон. Тому встановлення залежності термічного
опору одягу в цілому від структурного устрою комірок є актуальною задачею.
Для визначення раціональних параметрів комірок утеплювального шару теплозахисного
одягу були проведені експериментальні дослідження на «Імітаційному тепловому стенді тулуба
людини (ІТЛСТЛ)», який розроблено на кафедрі ТКШВ. Дослідження проводились на зразках
теплозахисних чоловічих жилетів з розмірними ознаками 176-104-88 з комірковою структурою
з пухо-перовим наповнювачем в співвідношенні 80/20. Факторами впливу було обрано: ширина
комірки (12, 9 і 6 см.) та напрям розташування – горизонтально або вертикально. За
результатами дослідження встановлено, що термічний опір утеплювального шару з комірками
по горизонталі: 12 см = 0,54 °С* м²/Вт, 9 см = 0,49 °С* м²/Вт, 6 см = 0,48 °С* м²/Вт, та по
вертикалі: 12 см = 0,58 °С* м²/Вт, 9 см = 0,53 °С* м²/Вт, 6 см = 0,47 °С* м²/Вт.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Перо та пух. Метод визначення об'єму наповнення (EN 12130:1998, IDT) : ДСТУ EN
12130:2010. - Чинний від 2012-07-01. - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 7 с.
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УДК 687.03:677.017.56
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОМПЛЕКСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ ПАКЕТІВ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
Студ. І.М. Безугла, гр. БШЕ-12
Наук. керівник С.І. Мойсеєнко
Київський національний університет технологій та дизайну

Порівняльний аналіз сучасних комплексних теплоізоляційних матеріалів є базою для
вибору найбільш підходящого теплозахисного одягу. Одношарові, двошарові та тришарові
комплексні матеріали мають одну важливу спільну характеристику: вони є практично готовим
багатошаровим пакетом одягу, так як поєднують в собі основний матеріал та підкладку, а також
утеплюючий та прокладковий шари.
Для збереження теплозахисних властивостей протягом усього терміну експлуатації
одягу фізико-механічні показники комплексних утеплюючих матеріалів повинні відповідати
наступним нормам:
 Опір розриванню не менше 29,4 Н (кгс) в поздовжньому і поперечному напрямках
 Жорсткість при товщині матеріалу не більше 8 мм - 9,8 сН (гс), при товщині матеріалу
більше 8 мм - 19,6 сН (гс)
 Стійкість до багаторазового вигину не менше 300 кілоциклів
 Морозостійкість не вище -30 С
 Усадка після намокання і подальшого висушування не більше 2% в поздовжньому і
поперечному напрямках
Для порівняння були обрані чотири теплоізолюючих матеріали, виготовлених за
різними технологіями. Так, технологія POLAR FLEECE включає в себе зовнішній стійкий до
стирання шар і м’який ворсистий внутрішній шар. Це дозволяє одночасно захищати як від
вітру та дощу, так і від низьких температур. NOBЕLEX є поєднанням міцної нейлонової
тканини, обробленої водо- і брудовідштовхуючим просоченням, і мікропористим мембранним
покриттям. THERMOLITE- новітній синтетичний утеплювач, при розробці якого були
використані три різних види волокон: мікроскопічні волокна, термічно нашаровані волокна,
спеціальні 3D-волокна з пустотами. Така структура забезпечує стійку форму і досить високі
терморегулюючі властивості. Матеріал, зроблений за допомогою технології GORE-TEX
складається з декількох шарів: перший полімер – це плівка з з великою кількістю мікропор
(близько 9*109/дюйм2). Кожна пора в 20000 разів менша краплі дощу, проте в 700 разів більше
молекули пару. За рахунок цього пора повністю непроникна для дощу та снігу, але не є
перешкодою для водяної пари. Другий полімер - oleophobic. Він допускає вихід парів води, але
перешкоджає проходженню жирів, солей та косметики, які могли б зіпсувати його
водонепроникність. Мембрани дуже тонкі і легко можуть бути пошкоджені, тому їх завжди
захищають зовнішнім та підкладковим шарами. У таблиці 1 зазначено основні характеристики
для теплоізоляційного одягу проаналізованих технологій.
Назва
комплексного
матеріалу
Флис Polar Fleece
Nobelex
Тhermolite
Core-Tex

Таблиця - Основні характеристики тепло ізолюючих матеріалів
Товщина
Поверхнева
Можлива
Морозостійкість,
пакету
щільність,
усадка під час
град
матеріалів, мм
г/м2
експлуатації, %
6
180
1
-40
4
220
1,5
-35
5
200
2
-45
4
260
1
-30

Водостійкіст,
мм водяного
стовпа
3000
7000
5000
10000

За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що для кліматичних умов на території
України найбільш доцільним вибором є технологія CoreTex. Цей вибір обґрунтовано тим, що
його характеристиками, але нам не відомо його вартість.
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УДК 67.017:355.655.1
КОМПЛЕКСНI ДОСЛIДЖЕННЯ ПОКАЗНИКIВ МЕХАНIЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ФОРМИ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ
Студ. Л.I. Дутка, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. А.Т. Арабулі
Київський національний університет технологій та дизайну

Військовий одяг повинен забезпечувати високу працездатність і комфортність
військовослужбовця. Від поєднання цих чинників залежить процес професійної, оперативнослужбової та навчальної підготовки військовослужбовця. Кожна держава намагається
забезпечити своїх військовослужбовців такою формою, яка б відмінно протистояла вологості,
добре піддавалася пранню, швидко висихала, була зручною і практичною. Разом з тим, всі ці
чинники не мають призводити до підвищення собівартості військової форми.
Розробка форменого одягу суттєво відрізняється від розробки одягу побутового
призначення, а саме формений одяг:
 регламентується наказами відповідних служб і міністерств, і тому не залежить від напрямів
моди (форма, силует, довжина і конструктивні особливості виробу є статичними і чітко
визначеними);
 висуває особливі вимоги щодо матеріалів, до їх вмісту складників сировинного складу,
якості і норм витрат, які також встановлюються відповідними наказами.
Одним з основних матеріалів, що використовується для виготовлення військової форми
у сучасних військах є камуфляжні тканини. Встановлено, що вміст складників сировинного
складу камуфляжних тканин визначається оптимальним співвідношенням бавовни і
поліефірного волокна.
Всі вимоги, які висуваються до матеріалів одягу військовослужбовців Збройних Сил,
інших військових формувань та правоохоронних органів України в залежності від роду військ
встановлюються відповідними нормативними документами. Зокрема для виготовлення
верхнього літнього польового обмундирування для військовослужбовців Збройних Сил
Центром розвитку та речового забезпечення ЗСУ розроблені
ТУ У 13.2–
00034022–024:2015 «Тканини бавовняні та змішані для виготовлення верху форменого та
спеціального одягу».
Мета роботи полягає у встановленні показників механічних властивостей тканин для
форми військовослужбовців.
Для проведення дослідження було обрано 5 зразків тканини (№ 1-арт.2701, № 2арт.3404, № 3-арт.5014, № 4-арт.3404, № 5-арт.2701 з поліуретановим покриттям). Дослідження
показників механічних та фізичних властивостей тканин (розривне зусилля та видовження на
момент розриву (з допомогою розривальної машини РТ-250М-2), повітропроникність (ГОСТ
12088–77), ступінь до намокання (ДСТУ ISO 4920:2005) тощо) проводились у випробувальній
науково-дослідній лабораторії кафедри технології та конструювання швейних виробів
відповідно до стандартизованих методик.
Аналіз результатів дослідження показав, розривне зусилля тканин становить в межах
550-1600 Н, а видовження на момент розриву – 20-50мм. При цьому значення показника
повітропроникності досліджуваних тканин від 0 до 14дм3/(м2с) не відповідає вимогам
зазначених у ТУ У 13.2–00034022–024:2015, а ступінь до намокання – відповідає.
Враховуючи результати дослідження можна констатувати, що під час вибору тканин
для виготовлення одягу для військовослужбовців одним з важливих показників є
повітропроникність за яким першочергово необхідно перевіряти тканини.
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УДК 685.4
ПОКРАЩЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖІНОЧИХ ЗИМОВИХ
РУКАВИЧОК
Студ. Н.М. Невдобенко, гр. МгШЕ–15
Наук. керівник доц. А.Т. Арабулі
Київський національний університет технологій та дизайну

Проблема захисту рук від згубного впливу води, вітру і морозу під час зимового періоду
завжди була і буде актуальною. У період холодної пори року незахищена шкіра постійно
контактує з переохолодженим повітрям. Це негативно позначається на стані шкіри, і може
призвести до переохолодження кінцівок.
Об'єктом дослідження є: проектування жіночих рукавиць з покращеними
теплозахисними властивостями.
Предметом дослідження: жіночі рукавиці з елементами підігріву.
Останнім часом в Україні набуває популярності туризм, і одночасно постає питання
захищеності рук від холоду. Багато туристів знаходили вихід в тому, що одягали по дві пари
рукавичок. При такій екіпіровці не можна виконувати дрібну роботу, рукавички попросту
перешкоджають нормальній спритності і моториці пальців.
На зміну подвійним рукавичкам прийшли рукавиці з підігрівом. Це один з найкращих
варіантів зігріти частину руки холодною зимою. Системи обігріву в зимових рукавичках
використовуються відносно недавно, але популярність вони набрали дуже швидко.
На сьогоднішній день у світі вже запропоновані ряд розробок, які намагаються
вирішити проблему, що стосується підігріву кінцівок рук.
Наприклад, рукавиці для мотоциклістів з підігрівом[1]. Рукавиці (рис.1) складаються з
пальцево-долонної оболонки з вовни. Оболонка виконана двошарово, а поміж шарами з
тильного боку рукавиці розташовані повздовжні еластичні стрічкові резистивні нагрівальні
елементи, крайні з яких мають перпендикулярні ділянки, які огинають оболонку до
протилежного боку та там виходять на її поверхню.
На сьогоднішній день відсутня інформація про
рукавички, конструкція яких спрямована на
додатковий підігрів внутрішньої частини рукавичок
(частина долоні).
Подальші дослідження будуть направлені на
проектування жіночих зимових рукавичок, з метою
підвищення теплозахисних властивостей за рахунок
застосування додаткового підігріву внутрішньої
частини рукавичок (частина долоні).
Застосування
металевих
дротів
малого
діаметру або вуглецевих ниток, які будуть розташовані
з тильного боку та частково з внутрішнього боку
рукавички дозволить досягнути поставленої мети, при
цьому
не
будуть
перешкоджати
зручному
Рисунок – Загальний вигляд рукавичок
користуванню рукавиць.
для мотоциклістів з підігрівом

ЛІТЕРАТУРА
1. Патент UA 802408U Рукавиці для мотоциклістів з підігрівом / Калюжний В.В., Алішевська
О.А.; винахідники та власник Східноукраїнський національний університет ім.
Володимира Даля. – опуб. 25.07.2013 р., бюл. №14.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДЯГУ З
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЮ ПРОКЛАДКОЮ З НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ
Студ. Х.О. Шаравіна, гр. МгШЕ-15
Студ. Н.М. Рубаха, гр. МгЗШЕ-15
Наук. керівник доц. С.В. Донченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасне проектування теплозахисного одягу спрямоване на підвищення теплозахисних
властивостей, зниження маси та собівартості виробу. Підприємства, що виготовляють зимовий
одяг, застосовують для його виготовлення різні види утеплювальних нетканих матеріалів.
Показники теплопровідності таких матеріалів надаються виробником, як правило, за
результатами досліджень проведених на пристроях плоского, циліндричного та кулевидного
видів. Такі методи випробувань мають ряд недоліків, через які не можна точно спрогнозувати
теплозахисні властивості майбутнього виробу.
Для визначення теплозахисних властивостей одягу в цілому було проведено
лабораторні випробування виготовлених зразків жилетів чоловічих (розмір 176-104-88) із
теплоізоляційною прокладкою ватин та синтепон на імітаційному тепловому стенді торсу
людини (ІТСТЛ), який був розроблений на кафедрі ТКШВ [1]. Дані експериментальні
дослідження зводяться до непрямого визначення термічного опору одягу. Для порівняння
результатів було проведено розрахунок термічного опору пакету матеріалів з вхідними даними
товщини та коефіцієнту теплопровідності по кожному шару та прошарку окремо, які обиралися
із літературних джерел [2].
В результаті проведених досліджень було виявлено суттєву відмінність значень
теплового опору одягу в цілому від значень отриманих розрахунковим методом. Встановлено,
що показник термічного опору одягу з пакетом матеріалів із ватином виявився на 25,8%, а з
пакетом із синтепоном - на 53,5% нижче ніж термічний опір, який було визначено
розрахунковим методом (таблиця 1).
Отримані результати дають підстави вважати, що визначення термічного опору одягу в
цілому за допомогою «ІТСТЛ» надає можливість більш точного прогнозування теплозахисних
властивостей за рахунок врахування ступеню прилягання одягу на різних ділянках тіла,
товщини повітряних прошарок та інших факторів, які залежать від конструкторськотехнологічного устрою виробів. Проведення таких досліджень надає в подальшому можливість
проектувати більш якісний та конкурентоспроможній теплозахисний одяг.
Таблиця - Порівняння отриманих результатів
Значення сумарного термічного опору,
R °С·м2 /Вт
Назва пакету матеріалів
За розрахунковими
За експерим.
даними
даними
Пакет матеріалів із ватином №1
0,62
Пакет матеріалів із ватином №2
0,46
Пакет матеріалів із синтепоном №1
0,84
Пакет матеріалів із синтепоном №2
0,39

Відмінність
результатів ,
%
25,8
53,5
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одязі різних видів // Тези доповідей. – Київ: КНУТД. – 2001. – с.8.
2. Куликов Б.П., Шингарев Р.В., Стебельский М.В. Проектирование одежды с заданной
теплозащитной способностью: Текст лекций. – Иваново: ИХТИ,1984. – 47 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ІЗ НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА НА ОСНОВІ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ХУТРЯНОЇ СИРОВИНИ

Студ. О.В. Холява, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. Л. Б. Білоцька, ас. Лозовенко С.Ю.
Київський національний університет технологій та дизайну

Натуральне хутро є одним з найбільш древніх та цінних видів матеріалів, що
використовуються для виробництва одягу. Собівартість хутряних виробів на 80-90% складає
вартість дорогого хутряного напівфабрикату, тому цей вид одягу є ексклюзивним та
передбачає тривалий термін використання. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки та
впровадження новітніх технологій виготовлення виробів з натурального хутра, що базуються
на основі раціонального використання хутряної сировини та, відповідно, роблять хутряні
вироби більш привабливими і доступними для споживачів.
Цікавим, сучасним та економічним методом виготовлення хутряних напівфабрикатів є
площинна перфорація шкіряної тканини. Цей спосіб обробки дає можливість значно збільшити
корисну площу поверхні шкурки, зменшити густоту волосяного покриву та масу готового
виробу, створити фактурний малюнок за рахунок зміни висоти, напрямку волосу та параметрів
перфорації. Для розширення можливостей широкого використання даний метод потрібне
досконалого вивчення та обґрунтування раціональних параметрів перфорації.
Суть методу полягає в нанесенні на шкіряну тканину хутра в певному порядку
надсічок, які в процесі правки скроїв розсуваються, забезпечуючи певний приріст площі.
Розрізняють три варіанта розміщення розрізів на шкурці: поздовжнє, поперечне і діагональне,
які, відповідно, дозволяють подовжувати, розширювати чи пропорційно збільшувати площу
хутряного напівфабрикату.
Збільшення площі зразка при перфорації відбувається за рахунок розтягування розрізів,
а також пластичних властивостей шкіряної тканини. Розтягання перфорованого зразка при
площинній правці виконують, як правило, в напрямку перпендикулярному лінії розрізів.
За результатами проаналізованих
літературних джерел було виявлено, що:
максимальна довжина розрізу (b) обмежена
довжиною волоса шкурки і складає 4-10
Рисунок 1 – Схема нанесення перфорації на
мм, мінімальне значення між розрізами –
шкіряну тканину: а = b – відстань між розрізами та
(a), і між рядами розрізів – (с) складає 4 мм,
довжина розрізу; с – відстань між рядками
а максимальне відповідно – 10 мм (рис. 1).
Початкова форма розрізу являє
собою відрізок довжиною a, який при
розтягуванні розкривається і, як виявлено
Рисунок 2– Форма розрізу до розкриття (а) і після
на практиці, набуває овальної форми.
розкриття (б)
Одержану фігуру при розкритті розрізу
апроксимуємо ромбом (рис. 2).
Таким чином загальний приріст площі можна розрахувати за формулою:
Sпер. = Sроз. + Sпл.
де Sпер.– приріст площі за рахунок перфорації;
Sроз. – приріст за рахунок розкриття розрізів;
Sпл.– приріст за рахунок пластичних властивостей шкіряної тканини.
Проведений аналіз дає можливість в подальшому навести теоретичні розрахунки
приросту площі при площинній перфорації, виходячи з припущення, що розріз розкривається у
формі ромба, а довжини розрізів не повинні перевищувати: (b) – 4-10 мм, між (а) та (с) – 410 мм.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВИДІВ ОЗДОБЛЕННЯ СУКОНЬ ЖІНОЧИХ
Студ. Л.М. Лавренчук, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. А.Т. Арабулі
Київський національний університет технологій та дизайну

На сьогоднішній день споживачами висуваються підвищені естетичні вимоги до
сучасних суконь жіночих. Так, вони повинні бути не тільки якісно сконструйовані та
виготовлені з текстильних матеріалів з високими показниками експлуатаційних властивостей, а
й виражати індивідуальність споживача. При проектуванні і виготовлені суконь
індивідуалізувати образ споживача дозволяє до їх декорування. Оздоблення в значній мірі
формує естетичне сприйняття, дозволяє значно покращити якість і розширити асортимент
суконь.
Вивчення сучасних видів оздоблення суконь жіночих та їх застосування є однією з
актуальних задач, які вирішуються при прийнятті конструктивно-декоративного рішення.
Актуальність обумовлена тим, що з появою нових видів матеріалів та оздоблення з
різноманітними властивостями виникає необхідність досліджувати і оцінювати технологію
отримання оздоблення.
Аналіз різноманіття видів оздоблення суконь жіночих дозволило представити їх
класифікацію у вигляді структурної багаторівневої схеми. Класифікацію було складено за
такими ознаками:
1) за способом виготовлення (поверхневе оздоблення, об’ємне та додаткові аксесуари);
2) за способом впливу на матеріал (механічний, фізико-механічний та комбінований);
3) за способом з’єднання (ниткове з’єднання, клейове, зварне та за допомогою ВТО);
4) за асортиментом (найменуванням) видів оздоблення (аплікація, вишивка, оздоблюючі
строчки та шви, оздоблююча фурнітура, оздоблення шнуром, бейкою, бахромою, складки,
драпірування, защипи, буфи, плісе, гофре і т.д.).
Встановлено, що сучасна висока мода робить акцент на ручну роботу, не заперечуючи
високотехнологічні інженерні розробки. На сьогоднішній день все більшої уваги привертає
оздоблення, в якому поєднуються елементи ручної роботи і новітні технології. Розглядаючи
ретроспективу і перспективу розвитку технологій виконання оздоблення, варто зазначити
значний вплив на ці технології процесів диференціації і інтеграції в світовій промисловості
хімічних волокон і текстилю.
Великий різновид оздоблення характерний для суконь високої моди та
індивідуалізованого попиту. Провівши аналіз модних тенденцій сезона весна-літо 2016 в якості
однієї з основних тенденцій було виділено вишивку. Вишиті узори на сукнях жіночих
представлені такими відомими дизайнерами як Elie Saab, Zuhair Murad, Ralph & Russo, Michael
Cinco's та інші.
З вдосконаленням інструментів і матеріалів є необхідним розвивати і саме мистецтво
вишивки, запроваджувати нові прийоми. Одним із нових і ще маловідомих видів ниток є
флуоресцентні, які світяться в темряві при попередньому поглинанні променів УФ-спектра.
Такий ефект досягається завдяки покриттю ниток флуоресцентною речовиною, що дозволяє їм
поглинати ультрафіолетове світло.
Результати дослідження показали, що тривалість випромінювання світла
флуоресцентними нитками пропорційна часу попереднього впливу на них світла.
Випробування також виявили, що в темряві світиться тільки та ділянка ниток, на яку
безпосередньо впливали світлові промені. Експериментом було встановлено, що чим
яскравішим і інтенсивнішим є світло, тим кращим буде ефект світіння.
Використання флуоресцентних ниток у вишивці суконь жіночих дасть можливість
пропонувати ефективні творчі рішення для розробки нових моделей, що сприятиме
зацікавленості споживачів до таких виробів та підвищенню їх конкурентоспроможності.
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УДК 687.12:687.02
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЕФЕКТУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ЖІНОЧОГО ЖИЛЕТУ
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Наук. керівник доц. А.Т. Арабулі
Київський національний університет технологій та дизайну

Ниючі болі в попереку, остеохондроз, як результат нервових перевантажень стали
супроводжувати понад 70% дорослого населення України. Для того, щоб допомогти таким
хворим часто використовують випробувальний засіб – масаж. Його благотворний вплив на
організм людини відомий досить давно. Але населення, яке страждає подібними
захворюваннями не завжди має можливість зробити масаж. У зв’язку з цим актуальним є
створення лікувально-профілактичних виробів масажної дії.
Аналіз літературних та інформаційних джерел дозволив запропонувати шляхи
підвищення лікувально-профілактичного ефекту спеціального жіночого жилету, який має
забезпечувати зниження больового синдрому у людей із захворюванням опорно-рухового
апарату, а саме при захворюванні хребта та ниючих болів в попереку. За результатами
проведеного аналізу були запропоновані вимоги до лікувально-профілактичних виробів та
розроблена інформаційна база для проектування лікувально-профілактичного жіночого жилету.
На сьогоднішній день існує досить мало видів лікувально-профілактичних жилетів
масажної дії. Серед них розрізняють такі види, як жилет з турмаліном, нанокерамікою та
колагеновмісним матеріалом. Ці жилети є досить ефективними, але головним їх недоліком є те,
що вони дорого коштують. Також існує досить багато різновидів поясів для лікування спини з
вовни різних тварин (овечої, собачої, верблюжої), фарадо терапевтичний, біомагнітний,
ортопедичний, з мікротитановими шариками і т.д.
Проаналізувавши існуючі вироби лікувально-профілактичної масажної дії,
запропоновано у спеціальному жіночому жилеті використовувати, як наповнювач верблюжий
пух та мідну нитку в зоні попереку та поясному відділі спини, а як основний матеріал
використати бавовняну тканину – ситець.
Оздоровчі властивості вовни верблюда відомі давно. Вовна верблюда легша і міцніша
овечої вовни, вона має особливі теплозберігаючі властивості. Тому верблюжий пух по праву
вважається найкращим матеріалом для випуску лікувального одягу.
Мідні нитки в одязі дозволяють використовувати протиревматичні властивості міді, які
благотворно впливають на людський організм.
Бавовняна тканина, як і будь-який натуральний матеріал – екологічна. Особливий
спосіб переплетення ниток у полотні, забезпечує особливу щільність тканини і робить її більш
зносостійкою. При цьому виріб при пранні не змінює лінійних розмірів.
Таким чином, запропонований лікувально-профілактичний ефект спеціального
жіночого жилету може використовуватись широким колом осіб як для профілактики, так і для
лікування різних хвороб хребта, остеохондрозу і ниючих болях спини. За результатами
проведених аналізу та досліджень дозволило запропонувати методи обробки та особливий
конструктивний устрій спеціального жилету для жінок перевагами якого є зігріваючий ефект
окремих зон виробу.
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Трохи з історії. Вперше на нашій території в міщанському платті рукави з буфами
з'явилися в першому десятилітті 19 ст. Однак широкі збористі рукави були характерні для
слов’янського жіночого традиційного костюма, хоча ніколи не називалися буфами.
Існує декілька видів буф, які відрізняються способами обробки – це машинні та ручні.
При виконанні будь-якого з них необхідно пам’ятати, що оброблювана деталь в процесі роботи
зменшиться в 3-3,5 рази по ширині, та значно менше по довжині, тому, виникає необхідність
виготовити на прямокутному шматку тканини зразок, та виміряти його до початку роботи й
після. З основного матеріалу виготовити лекало деталі, за яким точно можна буде виміряти
необхідні розміри.
Є такі види машинних буф: прості, зі шнуром, зигзагоподібні.
При виготовленні простих буф прокладають машинну строчку паралельну одна одній,
на відстані визначеній моделлю зі слабо затягнутими стібками. Утворюють зборки рівномірно
розподілені по всій ділянці деталі. Якщо кінці строчки буф не закріплюються швами з’єднання
з іншою деталлю, то їх закріплюють складами. Склади застрочують одночасно підгортаючи під
буфи з вивороту. З виворітної сторони прикріплюють підкладку з основного чи
оздоблювального матеріалу попередньо обметуючи зрізи, якщо вони не входитимуть в шви
з’єднання.
При виготовленні машинних буф зі шнуром деталь прострочують з лицевого боку по
намічених лініях, при цьому, знизу підкладають смужку тканини, а між тканин вкладають шнур
(одночасно з прокладанням строчки, або після цього). Тканину стягують за шнур утворюючи
зборки. Кінці закріплюють двома поперечними строчками.
При виготовленні зигзагоподібних буф на деталі намічаються та застрочуються склади
шириною по моделі (1.5 – 3см). Згин кожної попередньої склади повинен доходити до строчки
наступної. Потім їх запрасовують на ребро і припрасовують всю деталь. Потім, розташовують
складки перпендикулярно до основної деталі. З лицевої сторони намічають горизонтальні лінії
через 4 – 5см одна від одної. По цих лініях прокладають машинну строчку. При цьому,
почергово повертаючи згини складок в іншу сторону. Схему рисунку можна змінювати по
моделі.
Ручні буфи можуть мати різні малюнки, особливо для оздоблення суконь. Розмічають
буфи точками, або лініями зі зворотної сторони деталей. Кількість рядків буф залежить від
малюнка. Відстань між рядами 0,8-1,0 см, між точками – 0,5 см. Точки в кожному ряду повинні
знаходитись одна над одною. Спочатку прокладають зметувальні строчки. Склади повинні бути
натягнуті, але настільки, щоб їх можна було пересунути.
Варто зазначити, що буфи з’явились доволі давно, про те, не виходять з моди ніколи. Як
бачимо, все почалося з оздоблення ними рукавів, а зараз, будь-яких деталей конструкції, навіть
боді. В залежності від тренду вони більш «пишно» проявлені або ж обмежуються легкими
зборками чи защіпами, що теж є праобразом буф.

22

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Технологія та конструювання швейних виробів

УДК 687.016:687.132
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ДІВЧАТОК ПІДЛІТКІВ
Студ. А.І. Коломієць, гр. БШск-14
Наук. керівник проф. Л.А. Бакан
Київський національний університет технологій та дизайну

Цього року в місті Києві проходила міжнародна виставка дитячого одягу «BabyExpo».
Відвідавши цю виставку, можна сказати, що на сьогодні є велика можливість вибору дитячих
товарів на будь-який смак. Слід звернути особливу увагу на жакети для дівчаток підліткового
віку, а також на застосування елементів трансформації в одязі.
Існує класифікація прийомів і методів трансформації предметів і елементів одягу, яка є
вихідною інформацією для проектування сучасних трансформованих виробів різного
функціонального, ергономічного і естетичного призначення.
Проаналізувавши сучасний напрямок моди, можна зробити висновок, що в
майбутньому, можливе велике застосування оздоблювальних строчок, тому, при виготовлення
жакетів мають бути високі вимоги до якості оздоблювальних строчок і посадки матеріалів при
пошитті виробу.
Оглядаючи моделі жакетів сьогодення, стало виявлено, що моделі не відповідають
напрямку моди, виготовляються з матеріалів, волокнистий склад яких не відомий, через що
неправильно обирається швейне обладнання.
В подальшій роботі по цій темі необхідно:

ввести додатковий фактор – коефіцієнт тангенціального опору, який визначає
особливості матеріалів в залежності їх волокнистого складу;

провести експериментальні дослідження по визначенню раціональних
технологічних параметрів режимів обробки на промисловій та побутовій машинах.
Це дозволить розробити рекомендації по вибору технологічних параметрів ниткових
з’єднань, ниток, обладнання, конструкції швів для отримання якісних оздоблювальних строчок
при пошитті виробу.

Рисунок 1 – Жакети сучасного
напрямку моди

Рисунок 2 – Варіанти поєднання жакету з поясними виробами із
застосуванням прийомів трансформації
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ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА МОДЕЛЮВАННЯ
КУРТОК З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК
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Наук. керівник проф. Л.А. Бакан
Київський національний університет технологій та дизайну

Аналізуючи сучасний стан виробництва та відвідавши 18 міжнародну виставку Baby
Fashion було визначено , що на даний час є дуже актуальною тема , яка стосується одягу для
вагітних жінок. Цей сегмент ринку не відрізняється своєю різноманітністю, тому його
подальше вивчення та вдосконалення є перспективним і заслуговує на увагу.
Мета даної роботи полягає в розробці нових моделей курток для вагітних жінок з
елементами трансформації, що дасть можливість урізноманітнити одяг і збільшити термін
експлуатації.
Для виготовлення даного асортименту одягу треба звернути увагу на :
- антропоморфологічні, фізіологічні, психофізіологічні зміни організму вагітних ;
- вплив поздовжніх і поперечних пропорцій тіла на розміри і форму живота;
- прибавки на динаміку розмірних ознак для проектування універсального одягу.
Також є класифікація фігур вагітних жінок в залежності від терміну вагітності і
величини виступу живота. Є чотири групи фігур з величинами виступу живота 2,3 - 8,7 см, 5,310 см, 7,2 - 12 см, 8 - 15,6 см і термінами вагітності 3-21 тижнів, 22 - 29 тижнів, 30 - 36 тижнів,
35 - 40 тижнів відповідно.
Він повинен бути гіпоалергенним, гарно пратися, швидко сохнути і легко прасуються.
На сьогоднішній день велику увагу приділяють матеріалам, з яких він виготовляється.
Існують правила вибору одягу для жінок, що чекають на дитину:
- одяг повинен майбутній мамі подобатися і бути комфортним;
- вагітна жінка не повинна носити одяг, який здавлює живіт, заважає.
Виробники одягу повинні враховувати всі особливості, і те що тіло вагітної жінки буде
змінюватися на протязі всього терміну вагітності. Як найменше об’єм талії збільшиться в двічі,
тому одяг повинен мати здатність до трансформування.
Тому було запропонувати три вироби зі здатністю до таких видів трансформації:
- Приєднання, від’єднання (рукава що можуть відстібатися, або зміна ширини за допомогою
клина який пристібається до центральних частин пілочок на тасьму «блискавка»);
- Регулювання, фіксація (за допомогою куліси на рівні талії, або тасьми «блискавка», яка
вшита в бічні шви або в рельєфи виробу).
Для того, щоб дізнатися склад тканин, з яких будуть виготовлені запропоновані вироби
треба визначити коефіцієнт тангенціального спротиву. Також необхідно провести
експериментальні дослідження на промисловій та побутовій машині, що дасть можливість
виготовлення виробів на підприємстві з будь-яким об'ємом випуску виробів
Завдяки цим дослідженням можна підібрати технологічні параметри і режими обробки (
конструкцію швів, вид стібка, величину стібка, тип ниток).

Рисунок 1 – Рекомендовані моделі курток
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ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТКАНИН НА МОДЕЛЮВАННЯ ДИТЯЧОГО
ПОЯСНОГО ОДЯГУ
Студ. Д.В. Рябовіл, гр. БШск-14
Наук. керівник проф. Л.А. Бакан
Київський національний університет технологій та дизайну

Проаналізувавши стан дитячого одягу сьогодні, можна стверджувати, що його дуже
багато, він різноманітний, але нажаль, не завжди відповідає пред’явленим до нього вимогам.
Метою роботи є розробка моделей штанів для дітей, які будуть мати подовжений термін
експлуатації за рахунок трансформації.
До дитячого одягу пред'являються значно жорсткіші вимоги, ніж ті, які діють для
дорослих. У виборі штанів для дитини завжди варто орієнтуватися на: матеріал; зручну посадку
на фігуру; можливість трансформуватися для подовження терміну експлуатації. При купівлі
речей для дитини, краще віддавати перевагу натуральним матеріалам, але іноді можуть
знадобитися і матеріали з додаванням синтетичних волокон.
Аналіз напрямків моди, вказує не те, що на піку популярності, як і завжди, залишаються
штани з джинсової тканини. Штани налічують велику кількість моделей.
У дитячому одязі дуже важливим є його здатність до трансформування, бо дитина дуже
швидко росте і це слід передбачити. Для збільшення довжини штанів можна використовувати:
 відрізні манжети з резинки;
 регулювати довжину штанів за допомогою пата, що застібається на ґудзик;
 змінювати довжину тасьмою «блискавка».
 Щоб забезпечувати регулювання на рівні талії можна:
 зробити пояс з суцільною резинкою;
 виготовити пояс зі вставками з резинки;
 до поясу пришити пати які будуть регулювати ширину.
Визначення раціональних технологічних параметрів (вид стібка і тип швейної машини,
конструкція швів, параметри строчки, величина стібка і відстань між строчками, тип голки, тип
і номер нитки), а також проведення випробувань на промисловій та побутовій машині
дозволить розробити перспективні моделі дитячих штанів, які можна буде виготовляти на
підприємствах з будь-яким об’ємом випуску виробів.

Рисунок – Рекомендовані моделі дитячого поясного одягу з елементами трансформування.
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Студ. А.В. Філінська, гр. МгЗШЕ-15 (л)
Наук. керівник доц. Н.В. Садретдінова
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Формування оптимальної структури асортименту білизняних виробів уже сьогодні
вимагає застосування досконаліших підходів у підборі сировини та технологій. Актуальним
постає питання вибору методів нанесення зображення на вироби які відповідають естетичним,
експлуатаційним і економічним показникам.
Друкування належить до найскладніших способів опорядження волоконних матеріалів,
оскільки для здійснення цього процесу необхідні спеціальні машини, допоміжні пристрої та
широкий асортимент барвників. Друкування тканини – це процес нанесення на неї друкарської
фарби відповідно до заданого рисунку. Методи друкування поділяються на прямі, витравні і
резервні.
Методи друкування розрізняють за технологією нанесення рисунку: шовкотрафаретний,
термотрансферний, сублімаційно- трансферний, прямого друку.
При шовкотрафаретному методу на нанесеній фотоемульсії шляхом засвіченняпроявлення-закріплення створюється трафарет, крізь який фарба продавлюється на виріб,
формуючи зображення. Сублімаційно-трансферний метод – друк на принтері спеціальними
фарбами, як і при нагріванні проникають у волокна тканини. При термотрансферному методі
малюнок переноситься на термоплівку, а потім друкується на виріб. Метод прямого
друкування проводиться струменевим принтером під керуванням програми прямо на
текстильні вироби, як на аркуш паперу. У таблиці 1 надано оцінку властивостей друкованих
рисунків на білизні в процесі експлуатації.
Таблиця - Оцінка властивостей друкованих рисунків на білизні в процесі експлуатації.
Кількість
Режим і
ПовітропроВид методу друкування
прань
температура прання
никність
40°C
Шовкотрафаретний
40-50
ручне або делікатне
середня
машинне прання
30°C
Сублімаційно-трансферний
25-40
ручне або делікатне
середня
машинне прання
30°C
Термотрансферний
20-30
ручне або делікатне
низька
машинне прання
30°C
Метод прямого друкування
25-40
ручне або делікатне
середня
машинне прання

Проаналізовано існуючі методи нанесення зображення на вироби білизняного
асортименту та визначено їх недоліки та переваги. Встановлено, що найкращим методом
нанесення зображення на білизняні вироби є прямий метод друкування, при якому малюнок не
відклеюється, стійкий до впливу високої температури при прасуванні, рисунок не створює
бар’єру для проходження повітря в підодяговий простір та не чинить шкоди здоров’ю людини.
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Аналіз сучасного стану швейного виробництва України свідчить, що велика увага на
підприємствах приділяється питанням забезпечення якості виготовлення швейних виробів, в
тому числі за рахунок удосконалення процесу волого-теплової обробки (ВТО). Переважна
більшість операції ВТО, як правило, виконується на пресовому обладнанні. Поява нових
текстильних матеріалів створює певні складнощі в визначенні раціональних режимів роботи
обладнання ВТО при яких забезпечується достатньо високий рівень якості їх виконання.
Проведений аналіз технологічної послідовності обробки жакету жіночого на базі підприємства
«Дана мода» показав, що питома вага операцій ВТО, які виконуються на пресовому обладнанні
та з допомогою праски складає близько 20,5%.
Метою дослідження є встановлення раціональних технологічних параметрів виконання
операції розпрасування швів при яких досягається унормована якість виконання цієї операції.
Об’єктом дослідження є процес розпрасування швів жакету жіночого, а предметом –
операція розпрасування швів.
Для проведення дослідження був обраний костюмний матеріал артикула 48142, країна
виробник «ОАЕ», з вмістом складників сировинного складу бавовна – 97%, еластану – 3%,
поверхневою густиною 235г/м2.
Дослідження операції розпрасування швів проводилося з допомогою праски марки
«Silter STB-250 », при різних температурах нагрівання поверхні (Т=1500 С та Т=2000 С), при
різній тривалості операції (час прасування t=4c, t=7c, t=10c ), при різному часі пропарювання
(τ=2с, τ=5с, τ=8с), але при постійному зусиллі (Р= 10,6 Н). Проби матеріалів вирізалися
розмірами 6×6 см та зшивалися на універсальній машині марки «Siruba L720-H1» за напрямами
основа-основа, утоку-утоку, кут 450-кут 450. При цьому величина стібка складала 3 мм, а
швацькі нитки – №80 ПЕ. Вимірювання значення кута розпрасування шва визначався з
допомогою кутоміра УШ – 1 через 24 години після виконання технологічної операції.
Результати дослідження процесу розпрасування швів жакету жіночого (середнє
значення кута роз прасування швів) при температурі праски Т = 1500 С та Т = 2000 С
представлено відповідно на рисунках 1 та 2.

Рисунок 1 – Графічне зображення
результатів кута розпрасування швів жакету
жіночого при Т = 1500 С

Рисунок 2 – Графічне зображення
результатів кута розпрасування швів жакету
жіночого при Т = 2000 С
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Аналіз отриманих результатів показав, що унормований рівень якості виконання операції
розпрасування швів досягається вже при Т = 1500 С. Тому з метою зменшення енерговитрат при
виконанні технологічної операції розпрасування швів з цієї тканини доцільно використовувати
наступні раціональні параметри Т = 1500 С, t = 7 c, τ = 2 с.

УДК 677:074:620
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПАКЕТІВ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ
СПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Студ. А.С. Панасюк, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. С.І. Мойсеєнко
Київський національний університет технологій та дизайну

Сон – важлива складова фізичного та психічного здоров’я людини, але в екстремальних
умовах нормальний сон – це необхідність. Запорукою сну на природі є комфортні умови для
відпочинку. Такі умови можуть складатись при застосуванні спальних засобів, а саме спальних
мішків, або просто спальників. Його основна функція – сприяти комфортному теплообміну
людини з навколишнім середовищем.
Створення спальних мішків з високими теплозахисними властивостями, за рахунок
впровадження нових конструкцій пакетів матеріалів, та самого мішку приведе до зниження
ваги, підвищення термічного опору пакету та додасть компактності спальному засобі.
Сьогодні ринок пропонує вдосталь спальних мішків різних форм, матеріалів та
наповнювачів теплозахисного шару, які підходять як для екстремального туризму у важких
погодних умовах, так і для уїк-ендів на природі.
Нами запропоновано нову конструкцію пакету матеріалів спального мішка. Вперше
конструкція спальника поділена на верхню та нижню частини. При чому властивості верхнього
та нижнього шару різні. Нижній шар виготовляється з пружними та теплозахисними
властивостями завдяки першим підтримується його товщина при навантаженні тілом людини.
Верхній шар виконано у вигляді ковдри, з полегшених синтетичних або натуральних волокон.
Пропонується наступна конструкція спального засобу, в якій нижня частина буде
складатися з утеплюючої прокладки комірчастого типу, в якій комірки заповнені пружними
вкладками вспіненого алюфому та шаром дугоподібних вкладок, розташованих в шаховому
порядку по поверхні та шару голкопробивного синтетичного утеплювача. Шари нижньої
частини пакету матеріалів прошиваються разом з підкладкою для попередження розсування
шарів. Завдяки такій будові утеплюючої прокладки створюються додаткові прошарки повітря,
які додатково підвищують теплозахисні властивості конструкції.
Спальний засіб такої конструкції в даний час знаходиться на стадії кінцевої розробки та
виготовлення, тому теплозахисні характеристики будуть визначені пізніше під час
експериментальних досліджень спального засобу.
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УДК 687.124:687.03
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИШИВАЛЬНИХ НИТОК
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖІНОЧИХ СОРОЧОК З ВИШИВКОЮ
Студ. Н.О. Паніна, гр. МгЗШЕ-15
Наук. керівник доц. О.І. Водзінська
Київський національний університет технологій та дизайну

Вишиванка є добрим способом розповісти про себе світові. Для сучасної машинної
вишивки використовують широкий асортимент ниток, як з натуральних, так і з хімічних
волокон. В якості сировини для виробництва ниток використовують поліефірні волокна,
віскозу, бавовну, вовну та ін. Найбільш поширеними є віскозні і поліефірні нитки.
Виробники вишивальних ниток не надають їх повну характеристику та опис
властивостей, а вказують тільки сировинний склад та номер ниток, тому при підборі виробник
одягу орієнтується, в основному, на власний досвід та ціну ниток. Метою дослідження є оцінка
показників якості вишивальних ниток та вибір оптимального варіанту для виготовлення
вишивки на жіночій сорочці. Об’єктом дослідження обрано процес визначення показників
якості вишивальних ниток (розривального зусилля та опору до тертя). Предмет дослідження –
вишивальні нитки чотирьох видів різних виробників (табл. 1).
П. №
нито
к
1
2
3
4

Фірма,
країна-виробник
Iris (Ariadna),
Польща
Marathon, Корея
Rain Bow, Литва
GTL (Peni), Китай

Таблиця – Характеристика вишивальних ниток
Умовне
№
Сировинни
Лінійна густина,
позначенн нито
й склад, %
текс
я
к
8992
40
ПЕ – 100
25
1065
1110
3048

40
40
40

Віс – 100
Віс – 100
Віс – 100

25
25
25

Величина
намотки, м

Ціна,
грн.

5000

124,80

5000
5000
5000

138,00
72,64
70,46

Результати експерименту представлено на рис. 1 та 2.

Рисунок 1 – Графічне зображення значень стійкості
вишивальних ниток до тертя:
1 – ворсистість нитки; 2 – висвітлення нитки; 3 – помітна зміна кольору;
4 – розсування ниток в переплетені на ділянці проколу голкою;
5 – ледь помітна руйнація вишивальних ниток; 6 – поява пілей на нитках;
7 – поява просвітків у вишивці; 8 – поява маленьких дірочок в ділянці
вишивки; 9 – значна зміна кольору нитки; 10 – зміна конфігурації вишивки;
11 – руйнування ниток вишивки

Рисунок 2 – Графічне
зображення значень
розривального зусилля
вишивальних ниток

Таким чином, проведені експериментальні дослідження дозволили зробити науковообґрунтований вибір вишивальних ниток для виконання машинної вишивки при виготовленні
жіночої сорочки. Обрано нитки Rain Bow як такі, що виявились найстійкішими до тертя та
найміцнішими на розрив.
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УДК 687.18
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЛОЩИННОГО ДЕКОРУВАННЯ ОДЯГУ КЛАПТЕВОЮ
ТЕХНІКОЮ (ПЕЧВОРК)
Студ. Ю.Л. Гірман, гр. БШЕ-12
Наук. керівник ас. С.О. Безсонова
Київський національний університет технологій та дизайну

Шиття з клаптиків - це мистецтво, яке має багаті традиції і багатовікову історію. Саме
тому дуже важливо визначитись з головною проблематикою виконання. Оскільки невелика
кількість людей знають і виконують техніку правильно. З усіх видів рукоділля робота з
шматочками тканини є самою економною, так як використовувати можна будь-які тканини, які
є у вашому будинку, а так же порядком набридлі вам речі. Людина завжди прагне до творчості
й красі, а відсутність грошей тільки підстьобує винахідливість і уяву. Саме тому цей вид
рукоділля вперше з'явився в середовищі бідних - відсутність можливості придбати яку-небудь
нову річ для дому призвело до того, що людина навчилася створювати нові ковдри, доріжки та
багато іншого з залишків тканини. З часом клаптиків шиття перетворилося на модне
захоплення, а потім і в окремий вид рукоділля, званий печворк. Тож метою роботи є визначення
всього спектру різноманіття видів печворку.
Першим завданням нашого дослідження було виявити історичні передумови розвитку
методу площинного декорування одягу клаптевою вишивкою. На основі аналізу робіт з історії
було встановлено, що методи не є новими, проте техніка дещо відрізняється і має свої
розгалуження. Методи печворку (рис. 1) активно розроблялися в 20-ті роки минулого століття,
але через абсолютизацію та надмірне захоплення ним без достатнього теоретичного
обґрунтування призвів до зниження систематичності та рівня знань. Відродження методу
відбулось у 90-х роках минулого століття у розвинених країнах через необхідність формування
креативно мислячої людини. В Україні технологія площинного декорування як перспективний
напрямок розвитку широко застосовується, загалом як і в інших країнах.

Пісочний годинник

Маслянка

Карусель
Рисунок – Методи площинного декорування одягу клаптевою технікою (печворк)

Стиль печворк в нашому суспільстві – це затребуваний модний напрямок, що набирає
обертів і шанувальників. Вироби в техніці клаптикового шиття цінуються дорого. Ще довгі
десятиліття буде захоплювати кропітка праця рукодільниць, їх художній смак і терпіння,
вкладені у вироби приголомшливої краси.
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УДК 675.6.04
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ «ХУТРЯНИХ
НИТОК» ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ГОТОВИХ ВИРОБІВ З НИХ
Студ. К.М. Зубенко, гр. БШЕск-14
Наук. керівник. С.О. Безсонова, С.Ю. Лозовенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Існує декілька способів отримання хутряних «ниток», кожний із яких починається із
розрізання шкурки або попередньо підготовленої пластини на вузькі смужки (рис. 1, а, б).
Пластина, сформована із хутряних відходів або низькоякісного хутра, попередньо дублюється
тонкою термоклейовою тканиною (або термоклейовим трикотажним полотном).
За першим способом отриману довгу хутряну смужку збирають у моток (наприклад за
допомогою низькооборотної дрилі). Після цього вручну відмотують перші 60-80 см хутряної
смужки, край якої закріплюють скобою на дошці для виправлення. Шкіряну тканину смужки
зволожують і за допомогою тієї ж дрилі скручують, злегка розтягуючи, і фіксують скобою, як
показано на рисунку 1, в. Далі відмотують наступну ділянку смужки, шкіряну тканину якої
зволожують, скручують і закріпляють із зворотного боку від попередньої фіксації. Таким
чином скручують у «хутряну нитку» весь моток. Якщо отриманої довжини не достатньо, то
з’єднують між собою дві або більше нарізаних смуг. Хутряна стрічка може бути скручена з
однією або декількома каркасними нитками (щільність скрутки 4-6 обертів на 1 см довжини).

а

Рисунок 1 – отримання хутряної нитки: а –
схема розрізання шкурки; б – схема розрізання
пластини; в – фіксація скрученої нитки на дошці
для виправляння.

б

Рисунок 2 – Формування «хутряної нитки»
обкручуванням хутряною смужкою однієї (а) чи двох
(б) каркасних ниток

Другий спосіб отримання «хутряної нитки» базується на обкручуванні хутряною
смужкою каркасної нитки, яка слугує стрижнем (рис. 2). Кількість каркасних ниток може бути
різною, крок обкручування – від 0,1 см та більше, обкручування виконується під будь-яким
кутом. Кінці хутряної смужки фіксуються у скрученому стані і для утворення «нитки»
необхідної довжини зшивають між собою. Цей спосіб дозволяє регулювати щільність та
висоту волосяного покриву (об’єм «нитки») за рахунок кількості каркасних ниток, відстані між
ними, повторного обкручування та його параметрів.
«Хутряне вишивання» – один з нових способів отримання хутряних виробів.
Передбачає використання текстильної сітки, крізь яку протягаються смужки хутра шириною 45 мм, тобто начебто виконується вишивання хутром на тканій основі. Можливе також
протягування крізь ткану основу смужки скрученої хутряної «нитки», наприклад із хутра
норки, тоді полотно виходить двостороннім.
«Хутряне плетення» – це спосіб ручного з’єднування хутряних смуг (ниток), при якому
кожна із смуг проходить поперемінно то зверху, то знизу під прямим (по типу ткацтва) або
косим кутом. Використовуючи плоске плетення, можна виготовляти різні оздоблюючі деталі.
Круглим плетенням можливе отримання шнурів, браслетів, поясів.
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УДК 687:331
ВИЗНАЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ЧАСУ ДЛЯ НОРМУВАННЯ РОБОТИ
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗКРІЙНОГОУСТАТКУВАННЯ
Студ. Ю.М. Гуляй, гр. БШЕ-12
Студ. М.М. Господинчик, гр. МгЗШЕДд-15
Наук. керівник доц. С.В. Донченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Визначення питомої ваги допоміжного часу у загальному операційному часі
розкрійника на автоматизованому робочому місці проводилося з застосуванням методу
визначення витрат робочого часу – хронометражу.
Дослідження витрат робочого часу за допомогою хронометражу виконується в декілька
етапів [1].
На підготовчому етапі хронометражу робочого часу на автоматизованому робочому
місці розкрійника було:
 складено професійно-кваліфікаційну характеристику працівників, за роботою яких
проводилось спостереження;
 складено перелік трудових прийомів, час виконання який замірявся в ході хронометражних
спостережень;
 по кожному прийому встановлено фіксуючі точки між якими проводилися заміри часу;
 розраховано необхідну кількості вимірів;
 розроблено та підготовлено хронометражні карти.
На етапі проведення хронометражних спостережень було:
 проконтрольовано наявність на робочому місці нормальних (типових) умов праці і
ознайомлено працівника з цілями заходу та обговорено процедуру спостереження;
 використано звичайні електронні секундоміри з функцією зберігання результатів вимірів в
пам'яті.
Етап обробки результатів містив:
 аналіз коефіцієнтів стійкості хроноряду, які залежать від потужності підприємства.(10
замірів часу виконання певних трудових прийомів показували стабільність величин або не
велику розбіжність, що не перевищувало граничний коефіцієнт хроноряду. Для ПАТ ШФ
«Воронін» він складає 1.3).
 розрахунок середньо-аналітичного часу по кожному трудовому прийому і підсумовані
результати вимірів.
Для врахування витрат часу на інші, які не пов’язані з виконанням технологічної
операції, прийоми було проведено фотохронометраж робочого дня.
Фотографія робочого часу (ФРВ) - метод, який дозволяє вивчити всі види витрат
робочого часу співробітників шляхом спостереження і замірів тривалості виконуваних операцій
протягом певного періоду роботи [1].
В результаті проведеного дослідження (на протязі 3-х днів) було встановлено, що час
роботи оператора автоматизованого розкрійного комплексу за питомою вагою видів робіт
розподіляється наступним чином: час, що витрачається на завантаження даних – 57,0%; час, що
витрачається на підготовчо-заключні роботи - 8,3%; час роботи комплексу – 19,7%; час
виконання виробничого завдання – 1,3%; час, що був втрачений оператором на особисті
потреби – 4,8%; час перерви організаційно-технічного характеру – 3,2%; час вимушеної
перерви, який виникає із-за нераціональної організації виробничого процесу – 5,7%.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Нормирование труда. Хронометраж Елена Алексеева, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
Надежда Иванова, к.э.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный ресурс] // Sanat art.
– Режим доступа: http://upr.ru/upload/iblock/44b/Ivanova-Alexeeva.pdf
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УКРАЇНИ
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Студ. М.С. Плотнікова, гр. МгЗШЕДд-15(з)
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Класичні штани є невід’ємною складовою ділового стилю чоловіків. Чоловічі штани
виготовляють популярні українські виробники, такі як ТОВ Кампанія «Грегорі Арбер», ТОВ
ШФ «Воронін», ВАТ «Володарка», Компанія «Імперський кравець» та ін. Аналіз
конструктивно-технологічного устрою чоловічих штанів, виготовлених в умовах українських
підприємств, показав, що за конструкцією та технологією штани досить відрізняються.
Проведено наукове дослідження, метою якого є раціоналізація конструктивно-технологічного
устрою чоловічих класичних штанів, враховуючи вимоги українських споживачів до
конструктивних елементів виробу. Об’єктом дослідження обрано технологічний процес
виготовлення чоловічих штанів в умовах підприємств України. Предмет дослідження – моделі
класичних чоловічих штанів українських виробників.
Для врахування думки українського споживача щодо особливостей конструктивного
устрою даного виду одягу розроблена анкета та проведено опитування через соціальні мережі
Інтернет. Загальна кількість респондентів становила 100 чол. Опитування проведено серед
молодих чоловіків, 90% з яких за віком – від 18 до 35 років. 70% опитуваних – студенти, 30% –
працюючі молоді люди, з яких 60% мають дохід до 3 тис. грн. В основному, в українського
споживача цієї вікової категорії в гардеробі присутні від однієї до трьох пар класичних штанів.
Переважна більшість опитуваних купують вироби європейських виробників. На жаль,
українські торгові марки, під якими виготовляють чоловічі штани в Україні, споживачам
продукції маловідомі. За даними опитування 60% респондентів купують штани в магазині, 88%
з них звертають увагу на якість виготовлення виробу як ззовні, так і всередині. Обираючи
штани, чоловіки також роблять акцент на сировинний склад матеріалу, обираючи напіввовняні
та вовняні гладкофарбовані тканини. А це говорить про важливість якості виробу для
українського споживача навіть з невеликим рівнем доходу.
За результатами анкетного опитування розроблено
раціональну модель штанів чоловічих класичних, модельні
особливості якої враховують думку споживачів цього виду
одягу: штани завуженого силуету без защипів по лінії талії,
без оздоблювальних строчок по лінії входу в кишеню,
хомутиках та поясі, з двома прорізними кишенями «в
рамку» на задніх половинах штанів, з внутрішньою
кишенею у шві обшивання поясу, із застібкою на тасьму«блискавку» та кінцем поясу прямокутної форми, низ
штанів повністю оброблений (рис.).
З метою вибору раціональних методів обробки
запропонованої
моделі штанів проаналізовано технологію
Рисунок – Технічний рисунок
виготовлення
даного
виду виробів, яка застосовується
раціональної моделі чоловічих
провідними
українськими
виробниками в промислових
штанів за даними анкетного
умовах.
Основними
критеріями
при аналізі методів обробки
опитування
вибрано такі: якість обробки (бали), застосування
напівавтоматичного та спеціального обладнання для обробки вузла, трудомісткість
виготовлення вузла (с). В результаті аналізу методів обробки штанів розроблено технологічну
карту на виріб, в якій представлено раціональні методи обробки вузлів та швів штанів з
врахуванням типу стібка та виду обладнання.
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Наук. керівник доц. Л.Б. Білоцька
Київський національний університет технологій та дизайну

Для технології виготовлення жіночих жакетів характерні складні та різноманітні методи
обробки деталей та вузлів, які визначаються як багатошаровістю одягу, так і порівняно частою
зміною моделей , які виготовляються з матеріалів з різними фізико-механічними показниками.
В умовах сьогодення актуальним є удосконалення технологічного процесу виготовлення
жакетів жіночих на основі принципів раціоналізації. В якості критеріїв оцінювання доцільно
обрати споживчу якість, технологічність, значення витрат часу виготовлення виробу та
зростання продуктивності праці.
Для виконання сформульованої задачі було обрано модель жакету жіночого, що
виготовляється ПП «Венсон» (м. Київ) та проаналізовано методи обробки основних вузлів:
коміра, зрізу борту, вузла «рукав-пройма», низу виробу. На рисунку, як приклад, наведено
варіанти графічних схем збирання вузла «рукав-пройма» за технологією, що використовується
(варіант 1) та запропонованою (варіант 2).

Варіант 1

Варіант 2
Рисунок – Графічні схеми збирання вузла «рукав-пройма»

Складність виконання операції полягає в правильному розподілі посадки окату рукава і
послідуючим з'єднанням пройми з підокатником і плечовою накладкою. За традиційною
технологією спочатку виконується вшивання рукава в пройму, окремо пришивається
підокатник та плечові накладки. Для реалізації поставленої мети пропонується з’єднувати
підокатник з окатом рукава до вшивання рукава в пройму, використовуючи обладнане робоче
місце для попереднього припосаджування рукава та лізирування пройми DURKOPP ВМ-код
550-12. Одночасне пришивання підокатника і розподіл посадки по окату рукава особливо
зручно для малих підприємств. Використання вищезазначеного обладнання дозволяє
розподілити до 85% посадки рукава, що значно спрощує подальше вшивання рукава в пройму
та підвищує якість готового виробу.
Рекомендується також використовувати сучасні багатошарові плечові накладки с
додатковим шаром клейового покриття для попередньої фіксації вздовж зрізів пройм та
плечових швів до вшивання рукава в пройму. Використання таких накладок дозволяє в
подальшому уникнути трудомісткої операції пришивання плечових накладок до припусків
вшивання рукава в пройму.
Вшивання рукава в пройму рекомендується виконувати на обладнаному робочому місці
для програмованого чи ручного вшивання рукава в пройму DURKOPP ВМ-код 550-16-26.
Використання вищезазначеного обладнання не тільки зменшує трудомісткість обробки вузла на
19,4%, але й дозволяє значно підвищити рівень якості його виконання.
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Наук. керівник доц. Н.В. Садретдінова
Київський національний університет технологій та дизайну

Останнім часом значну увагу приділяють виготовленню спеціального одягу, в тому
числі вологозахисного. Наявність у матеріалів специфічних захисних властивостей призводить
до необхідності розробки зовсім нових технологій виготовлення швейних виробів, які
включають герметизуючі обробки в процес зшивання, але в принципово іншій схемі
підготовки та надання водонепроникності не тканині, а швейному виробу. Адже в
екстремальних умовах людину захищає не тканина, а одяг.
Метою роботи є покращення гігієнічності підодягового простору шляхом розробки
принципів підбору матеріалів у багатошарові пакетів з вологозахисним покриттям.
Одним із найбільш ефективних сучасних засобів надання матеріалам вологозахисних
властивостей є використання мембрани. Мембранна тканина - це багатошарова конструкція, що
складається з мембранної плівки і додаткових шарів. Зовнішній шар тканини повинен
захистити ніжну мембрану від механічних пошкоджень, надати виробу міцності. Другий шар
покликаний забезпечити виведення парів поту назовні, в той же час захистити від дощу і вітру,
власне це і є сама мембрана. Підкладка (внутрішній шар) необхідна для захисту мембрани з
внутрішньої сторони, для кращого розподілу вологи, що прискорює відведення поту.
За кількістю шарів мембранні тканини діляться на двошарові, двох-з-половиною
шарові, тришарові. За будовою мембрани бувають порові, безпорові і комбіновані.
Використання мембран значно розширює функціональність тканин. Так, мембранні матеріали з
вологостійким покриттям виконують цілий ряд функцій: перешкоджають проникненню вітру,
відштовхують вологу з поверхні, відводять назовні випаровування тіла, уповільнюють втрати
тепла, частково створюють бар'єр зовнішньому високотемпературному впливу.
Асортимент мембран щорічно розширюється, а їх властивості вдосконалюються.
Найбільш відомими є марки з багаторічним досвідом у виробництві мембран: eVent, Isotex
+5000, GORE-TEX.
Пакетування одягу з мембраною тканиною, повинно включати в себе мембрану,
підкладку та натільну білизну, які забезпечать виконання функцій тканини верху. Адже всю
інноваційність мембранного одягу можна звести нанівець, одягаючи в якості нижнього шару
вироби з матеріалів, що не пропускають, чи гарно поглинають вологу.
Основний принцип пакетування одягу - одягатися пошарово.
Базовий шар- перший шар одягу, яка прилягає впритул до шкіри. Ці речі розроблені так,
щоб утримувати тепло тіла і виводити вологу. Кращі матеріали для цього - сучасні синтетичні
тканини. Базовий шар повинен покривати максимальну площу тіла. Зазвичай, вдягають
термобілизну, флісову або soft-shell кофтину.
Середній шар - це ізоляція. Одяг для нього робиться з матеріалів, які утримують тепле
повітря біля вашого тіла, а вологу передають далі назовні. Кращі з таких матеріалів - шерсть і
фліс. Найкращий варіант - фліс, оскільки він легкий і добре «дихає». Тобто є ефективним
каналом, який проводить вологу назовні.
Верхній шар- власне це мембранна куртка. Зовнішній шар зберігає все тепло попередніх
шарів. Він випускає назовні зайву вологу, залишаючись ефективним бар'єром від вітру і снігу.
Також важлива його здатність «дихати», тобто виводити пар від нагрітого тіла. Таким чином,
одяг верхнього шару вітронепроникний але паропроникний.
Отже, в результаті виконання роботи були проаналізовані асортиментні властивості
мембранних матеріалів, встановленні методи забезпечення вологостійкості в мембранах,
запропоновано склад багатошарових пакетів з використанням мембранних матеріалів.
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УДК 687. 02:658.56
ОЦІНКА ЯКОСТІ КОСТЮМУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД УКУСІВ КОМАХ
Студ. О.В. Кукіль, гр. МгЗШ-15
Наук. керівник ст. викл. О.В. Бокій
Київський національний університет технологій та дизайну

Бджільництво – дуже розвинена галузь сільського господарства, поширена у більшості
країнах світу. Україна займає передові позиції із виробництва меду, що створює умови для
ретельного дослідження та проектування захисного костюма бджоляра, для випуску і продажу
його на внутрішньому і світовому ринках.
У результаті проведеного аналізу умов праці бджоляра можна зробити висновок, що
під час роботи на пасіці бджолярі піддаються впливу різноманітних шкідливих факторів,
зокрема забрудненню продуктами бджільництва; укусам бджіл; підвищеній чи зниженій
температурі повітря; підвищеному або зниженому барометричному тиску; підвищеній чи
зниженій вологості повітря; підвищеній рухливості повітря; підвищеному рівню сонячного
випромінювання; контакту з гострими кромками, завусицями і шороховатостями на поверхнях
заготовок, інструментів та обладнання; розташуванню робочого місця на значній або
недостатній висоті; механічним пошкодженням; патогенним мікроорганізмам (бактерії, віруси,
гриби); фізичному перенавантаженню; нервово-психологічному перенавантаженню.
Враховуючи умови експлуатації захисного комплекту одягу, за рахунок правильного
підбору відповідних матеріалів можна зменшити вплив шкідливих факторів та умов
навколишнього середовища на самопочуття та працездатність бджоляра та забезпечити
комфортні умови праці під час їхньої діяльності.
Для забезпечення теплової рівноваги між організмом людини та навколишнім
середовищем при розробці костюму була проведена низка дослідів над матеріалами (методика
згідно з ГОСТ 12088-77) [9]. При підборі матеріалів, що задовольняють величину необхідної
повітропроникності та гігроскопічності, була обрана група матеріалів, призначених для сорочок
та білизни.
Для виготовлення штанів з метою кращого захисту тіла від укусів комах доцільно
використання сітки в два шари матеріалу. Це забезпечить високу комфортність умов праці та
необхідний захист тіла від укусів бджіл за рахунок зміщення шарів матеріалу при рухах.
З метою більш надійного захисту від проникання комах під одяг запропоновано
головний убір виготовляти суцільним з костюмом, а манжети рукавів та штанів виготовити з
кількох видів еластичних матеріалів. Це дає щільне прилягання манжетів до тіла людини і
комахи не проникають під одяг.
Для оцінки конкурентоспроможності костюму для захисту від укусів комах необхідно
визначити основні вимоги, що висуваються до виробу, сформувати номенклатуру показників
якості для проведення оцінки та провести порівняльну оцінку удосконаленого виробу з
попереднім аналогом.
При формуванні номенклатури показників для оцінки якості виробу враховувалися
вимоги споживача до виробу, в першу чергу захисні властивості виробу. Оцінка проводилась за
такими групами показників: надійності, ергономічності, конструкторсько-технологічними,
економічними, естетичними. Проводилась рангова оцінка вимог та показників одним
експертом. При оцінці якості виробу враховано приведені коефіцієнти вагомості кожного
показника.
Проведена оцінка якості костюму пасічника показала, що розроблений костюм має
вищий рівень якості, ніж його попередній аналог. По таких показниках як захист тіла людини
від укусів комах та захист від проникання комах під одяг досягнуто вищих результатів за
рахунок використання спеціальних матеріалів та подвійної сітки для виготовлення штанів.
Використання подвійної сітки не погіршує ергономічні властивості виробу. За рахунок
складної конструкції манжет досягнуто щільного прилягання манжети до тіла, що не дає
вільному проникненню комах під одяг.
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УДК 658.628:687.1
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО АСОРТИМЕНТУ
МОДНИХ БРЕНДІВ НА ПРИКЛАДІ “ZARA”
Студ. Ю.С. Гончаренко, гр. БШЕ-12
Наук. керівник доц. Н.В. Садретдінова
Київський національний університет технологій та дизайну

Зважаючи на успішність ряду іноземних брендів одягу на українському ринку,
доцільним було б ознайомитись із особливостями їх асортиментної політики та, виділивши
основні напрямки формування асортименту, запропонувати шляхи їх удосконалення.
Для досягнення поставлених завдань, у роботі використано системний підхід, який
дозволив розглянути структурні зв'язки в інтегрованій взаємодії продавця та споживача з
позицій затребуваності і конкурентоспроможності товарів на прикладі відомого бренду
сучасного одягу «Zara».
Концепція роботи бренду базується на декількох положеннях, завдяки яким бренд
«Zara» є успішним на ринку протягом багатьох років:
1) «Миттєва мода»;
2) використання найновіших тенденцій, копіювання брендів класу «люкс»;
3) зменшення витрат на рекламу;
4) демократична цінова політика.
Принципи формування асортименту в Zara:
 висока якість одягу, яка відповідає вимогам європейських стандартів;
 широкий розмірний ряд;
 часте оновлення асортименту, згідно модним тенденціям;
 колекції одягу на всі випадки життя в різних цінових категоріях.
Основним етапом при формуванні асортиментної політики підприємства повинна бути
розробка колекційного ряду з введенням взаємозамінних або універсальних виробів.
В магазинах все частіше з’являються готові капсули для наповнення гардеробу в складі яких є
всі елементи включно з аксесуарами. Це так званий ”капсульний гардероб”. Капсула
характеризується наявністю в її складі функціонально взаємозамінних елементів (5-8 виробів)
із заданим призначенням, стильовим, в тому числі, колористичним рішенням, що в рази
збільшує обсяги продажів і прибуток. Капсула побудована таким чином, що всі моделі можна
розчленувати між собою на окремі вироби і поєднувати їх заново, утворюючи нові комплекти.
Весь асортимент Zara представлений у вигляді таких капсул, що дозволяє покупцеві не
задумуватись про те, як створити totallook, за нього цю роботу роблять продавці та виробник.
Формування асортименту підприємства - це складне завдання, так як відсутність
асортиментної політики веде до нестійкості структури асортименту через вплив випадкових
факторів, втрати контролю над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів.
Труднощі управління асортиментом полягають не тільки в складності об'єднання і координації
всіх видів господарської діяльності підприємства, починаючи від закупки сировини,
закінчуючи рекламою та реалізацією, а й у виробництві «правильного» продукту, який буде
затребуваний з боку покупців.
У формуванні ефективної асортиментної політики підприємств малого і середнього
бізнесу з виробництва одягу на сучасному етапі повинні враховуватися наступні ключові
фактори:
 сегментація споживачів в залежності від їх сприйняття моди і стилю життя;
 ступінь задоволеності індивідуальним гардеробом всередині споживчої групи;
 капсульна структура клієнтського гардероба;
 наявність в гардеробі споживача універсальних виробів, що є зв'язковими між основними
капсулами.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗМІНИ ОБСЯГУ ПАКЕТУ МАТЕРІАЛІВ ВИШИВКОЮ
СТРІЧКАМИ, ТАСЬМОЮ ТА ШНУРОМ
Студ. І.М. Безугла, гр. БШЕ-12
Наук. керівник ас. С.О. Безсонова
Київський національний університет технологій та дизайну

Оздоблення стрічками, тасьмою та шнуром є досить стародавнім методом прикрашання
одягу. Даний вид оздоблення часто зустрічається в історичних костюмах України ХVI-XІX ст.
Його можна побачити на вишиванках, поясах, обручах та ін.
Сьогодні такі методи вишивки не втратили своєї популярності і досить часто
зустрічаються в сучасному житті. Особливого та неповторного вигляду одягові надають різні
формоутворення, які є результатом поєднування, скручування, накладання та переплетення
різних видів стрічок, тасьм та шнурів. Залежно від виду та особливостей оздоблення значно
може змінюватися обсяг пакету матеріалів.
Для виявлення особливостей впливу, було сформовано критерії оцінювання, а також
досліджено відповідність видів оздоблюючих матеріалів цим критеріям. Було виявлено, що
існують загальні для всіх, а також особливі для кожного виду матеріалів критерії. Це пов’язано
зі структурною будовою, а в деяких випадках, і сировинним складом матеріалу оздоблення.
Так, загальними характеристиками оцінювання є: легкість в експлуатації, стійкість до стирання,
вплив на товщину пакету матеріалів. Для стрічок особливими характеристиками є м’якість та
драпірувальність (табл.1). Для шнурів – це формостійкість в процесі згинання, кручення і
гнучкість (табл.2). Для тасьм ці характеристики складають м’якість та гнучкість (табл.3).
Таблиця 1 – Оцінка представлених на ринку
видів стрічок з урахуванням впливу на товщину
пакету матеріалів

Вид тасьми

Оцінка за показником (1-5 балів)
М’якість

Гнучкість

Легкість в
експлуатації

Стійкість до
стирання

Вплив на
товщину пакету
матеріалів

В’юнчик
Бахрома
Фасонна

2
3
4

3
4
5

3
2
4

5
2
3

3
1
5

38

Кручений
Плетений
Круглий
Плоский

1
3
4
2

4
1
2
3

Стійкість до
стирання

Легкість в
експлуатації
2
3
4
1

1
3
5
2

Вплив на
товщину пакету
матеріалів

Атласна
2
4
4
5
2
Шовкова
5
5
3
3
4
З органзи
3
3
1
2
3
З армованими 1
1
2
4
1
кромками
Таблиця 3 – Оцінка видів представлених на
ринку тасьм з урахуванням впливу на товщину пакету
матеріалів

Вид
шнура

Формостійкість
в процесі
згинання,
кручення
Гнучкість

Оцінка за показником (1-5 балів)

Вплив на
товщину
пакету
матеріалів

Стійкість до
стирання

Легкість в
експлуатації

Драпірувальність

Оцінка за показником (1-5 балів)
М’якість

Вид стрічки

Таблиця 2 – Оцінка видів представлених на
ринку шнурів з урахуванням впливу на товщину
пакету матеріалів

2
3
4
5

В наслідок порівняння було визначено,
що найкращим вибором серед чотирьох найбільш
поширених на ринку України стрічок є атласна
стрічка.
Це
зумовлено
кращими
експлуатаційними показниками над іншими
видами стрічок та досить високими естетичними
характеристиками. Серед чотирьох видів шнурів
найкращим з огляду впливу на товщину пакетів
матеріалів є круглий шнур. Його позитивними
властивостями є гнучкість, формостійкість і
невеликий діаметр перерізу. З трьох видів тасьм
найкращою за більшість показників є фасонна
тасьма. Вона є найбільш гнучкою та тонкою, що
добре впливає на якість декорування в цілому, і
зокрема мало змінює обсяг пакету матеріалів.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
ВЕРХНЬОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ
Студ. А.А.Уманець, гр. МгЗШе – 15(л)
Нук. керівник доц. Н.В. Садретдінова
Київський національний університет технологій та дизайну

Різноманіття форм і порівняно часта їх зміна приводить до нарощування темпів
розробки нових конструкцій одягу, а зростання культурного рівня споживача вимагає
виготовлення більш якісної продукції. Жінкам з великою комплекцією все важче знаходити для
себе одяг, особливо верхній. Зараз виготовлення високоякісного та конкурентоспроможного
одягу на фігури великих розмірів досягається, головним чином, завдяки поетапному
проектуванню його форми, зокрема раціональної конструкції виробу, від якої залежить не лише
зовнішній вигляд, але й експлуатаційні характеристики виробів.
Відомо, що посадка одягу в значній мірі залежить від повноти інформації про фігуру,
закладеної в конструкцію виробу, а задоволеність населення швейними виробами - від ступеню
сумісності цієї інформації з поставою кожного суб'єкту.
На сучасному етапі вихідні дані про форму і розміри вихідної поверхні розгортання
представлені у вигляді розмірних ознак типових фігур, що встановлені галузевими
стандартами. В ході аналітичного огляду встановлено, що на сьогодні у виробничій та
торгівельній діяльності використовується п’ять основних систем позначення розмірів одягу –
російські, американські, європейські, англійські і універсальні (М, L, S). Однак, знайти
узгодження між ними досить складно, оскільки однозначного позначення величин розміру
немає. Зокрема, розмір М однієї фірми виробника відповідає розміру L іншої. В стандартах
європейських країн один і той же розмір має різні позначення, так, розмір 12 Великобританії
відповідає розміру С 38 (Норвегія, Швеція і Фінляндія), розміру 38 (Німеччина, Голландія),
розміру 40 (Бельгія), 44 (Італія), 44/46 (Португалія та Іспанія).
В стандартах країн світу загальний діапазон ОгІІІ коливається в межах від 107,9 см до
146,0 см. Відповідно до ОСТ 17–326–81, це відповідає діапазону розмірів другої (108–120) та
третьої (124–136) груп. За результатами проведеного аналізу розроблено зведену таблицю
розмірів жінок. Встановлено значення міжрозмірних інтервалів для різних систем.
У виробах великих розмірів передбачають також збільшення прибавки до напівобхвату
грудей і стегон на 1-1,5 см. Для зменшення тиску одягу на тіло людини через збільшення
жирових відкладень в області задніх кутів пахвових западин при побудові базової конструкції
(БК) необхідно збільшувати прибавку на свободу пройми. Тому величина цієї прибавки в БК
великих розмірів (108-136) може досягати 6,5-8,0 см.
В роботі проаналізовано та визначено склад розмірних ознак, що визначають поставу
повних жінок та розширення розмірної характеристики шляхом отримання додаткової
антропометричної інформації. Досліджено характер та тісноту зв'язку між характеристиками
постави та іншими розмірними ознаками фігур повних жінок. Проведено аналіз передумов
вдосконалення процесу проектування одягу на нетипові фігури великих розмірів. Узагальнено
що оскільки виробники одягу використовують маркування розмірів відповідно до вимог
торгівельних мереж, то синхронізація їх величин важлива як для виробників, так і для
споживачів одягу. Отже, упорядкування системи розмірів за принципом гармонізації є
актуальним завданням.
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УДК 687.18
АНАЛІЗ ФОРМИ ТА КОНСТРУКТИВНОГО УСТРОЮ КОМІРІВ У
ЖІНОЧОМУ ОДЯЗІ
Студ. В.Є. Кураксина, гр. БПТ-14
Наук. керівник ас. О.Ю. Кожелянка
Київський національний університет технологій та дизайну

Корінне поліпшення якості конструкції в сучасних умовах неможливо без широкого
проведення наукових досліджень у напрямку вдосконалювання конструкції й методів
конструювання, використанні властивостей матеріалів на стадії проектування виробу, оцінки
якості проектованих виробів .
Важливим фактором швидкої реалізації виробничих процесів з метою забезпечення
високого збуту продукції швейного виробництва є використання досягнень комп'ютерних
технологій, зокрема систем автоматизованого проектування одягу (САПР) [1].
Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані та вирішені наступні
основні задачі:
 визначення форми комірів у жіночому одязі;
 проаналізовано існуючі методики проектування комірів плечових виробів для жінок.
Фрагмент аналізу форми та конструктивного устрою комірів у жіночому одязі
приведено на рисунку на прикладі коміра з відрізним стояком.

Рисунок – Комір з відрізним стояком: а- методика ЦОТШЛ, ЦРМ, б-методика Інтернет - ресурсу

Аналіз існуючих методик побудови В.Г. Сивак, О.К. Калинина (м. Київ),
ЦРМ (м. Київ), ЦОТЛШ (м. Москва), ЕМКО СЄВ та Інтернет видання показав, що вони
принципово подібні і відрізняються лише кількістю, структурою і видами розрахункових
формул та елементами графічних прийомів побудови креслення конструкції.
Встановлено,
що для швейних виробів традиційного асортименту на сьогоднішній день досить широко
використовують системи автоматизованого проектування (САПР). За результатами даної
роботи можна сформувати більш детальну базу даних для проектування нових моделей комірів
в системі САПР.
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УДК 687.122
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖАКЕТІВ ЖІНОЧИХ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Студ. О.О. Малоїд, гр. МгЗШЕ-15 (л)
Студ. М.Ю. Півень, гр. МгЗШЕД-15 (з)
Наук. керівник доц. Л.Б. Білоцька
Київський національний університет технологій та дизайну

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин стан вітчизняних підприємств легкої
промисловості залежить від розвитку споживчого ринку України. На даний момент ринок, як
ніколи, насичений товарами легкої промисловості зовсім невідомих виробників, а також
суттєво наповнений імпортними товарами відомих марок. Жорсткі умови конкурентної
боротьби на ринку товарів допомагають розвитку тих підприємств, які в змозі в короткі строки
випускати та реалізовувати високоякісну та конкурентоспроможну продукцію.
Найважливішими задачами, які стоять перед легкою промисловістю є: значення підвищення
ефективності підприємства; конкурентоспроможність продукції на ринку; покращення якості
продукції. Тому мета роботи: дослідження шляхів удосконалення технологічного процесу
виготовлення жакетів жіночих на основі аналізу виробничої діяльності ПП «Венсон» (м. Київ),
є актуальною.
Як відомо, технологія жіночих жакетів передбачає різні способи обробки однотипних
деталей та вузлів, що пояснюється різницею властивостей матеріалів з яких виготовляється
виріб, наявністю діючого обладнання, а також модельними особливостями. В якості критеріїв
оптимізації доцільно обрати споживчу якість, трудомісткість виготовлення виробу та зростання
продуктивності праці. В процесі аналізу нами було розглянуто технологічний процес
виготовлення жакету жіночого та виявлені основні вузли, технологія виготовлення яких
підлягає вдосконаленню, а саме: обробка кишень, обробка коміра та з’єднання його з
горловиною, обробка низу рукава та низу виробу, обробка борту. На рисунку наведено, як
приклад, графічні схеми з’єднання нижніх зрізів горішнього та нижнього комірів, які
розглядалися та аналізувалися нами в ході роботи.

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Рисунок – Графічні схеми з’єднання нижніх зрізів горішнього та нижнього комірів

Перший варіант обробки є традиційним і передбачає зшивання припусків пришивання
обшивки до горішнього коміра та припуску вшивання нижнього коміра в горловину на
універсальній машині, другий – на машині потаємного стібка (є трудомістким та призводить до
надмірних витрат ниток), третій – за допомогою клейової павутинки (є ненадійним). Інтерес
представляє четвертий варіант обробки , при якому горішній комір з’єднується з нижнім по
лінії горловини за допомогою смужки підкладкової тканини, викроєної по косій. Використання
останнього варіанту обробки хоч і незначно підвищує трудомісткість виробу, але підвищує
якість операції, що розглядається, а , в подальшому, і якість виробу в цілому.
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УДК 687.17:677.017
АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ
УТЕПЛЮВАЛЬНИХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ОДЯГУ
Студ. О.О. Педченко, гр.БШск-14
Студ. К.С. Ляміна, гр. МгЗШЕДд-15(з)
Наук. керівник доц. С.В. Донченко
Київський національний університет технологій та дизайну

За багато мільйонів років еволюції природа створила практично ідеальні засоби
збереження тепла - хутро, пух і шерсть тварин. Ці натуральні утеплювачі мають безперечні
переваги але і істотні недоліки. До останніх можна віднести такі здатності та властивості, як,
наприклад, накопичування та утримання вологи, відносно велику вагу, особливі умови, яких
слід дотримуватися під час прання, а також відносно невисока зносостійкість. Саме над цими
недоліками працювало людство, щоб зменшити їх або усунути зовсім, тим самим змінити в
кращу сторону якість утеплювального матеріалу. Так почалася ера прокладок на базі
розщепленого і сформованого в полотно штучного або змішаного волокна. Серед
найсучасніших матеріалів можна виділити такі: Hollowfibre, Thinsulate, Slimtex, Isosoft, CloStar, Valtherm , Thermium.
Hollowfibre - це нетканий матеріал, що є об'ємним поєднанням шарів тонких
порожнистих поліефирних волокон з елементами об'ємного термозкріпления, спеціально
оброблених силіконом. Він не злежується і зберігає форму навіть після намокання. При
виробництві цього утеплювача не застосовуються шкідливі для здоров'я клеї і полімерні
суспензії, завдяки чому він екологічно чистий, неалергічний і нетоксичний, що
підтверджується гігієнічними сертифікатами. Спеціальна антибактеріальна обробка волокон
надійно захищає вироби від бактерій, кліщів і інших сапрофітів.
Thinsulate - це нетканий матеріал, мікроволоконна структура якого максимально
наближена до структури натурального пуху і дозволяє утримувати всередині великий об'єм
повітря, що підтримує високий рівень теплоізоляції. Він має в два рази меншу
теплопровідність, ніж будь-які інші відомі на ринку утеплювальний матеріал тієї ж товщини.
Матеріал прекрасно вентилюється і практично не вбирає вологу.
Slimtex – нетканий матеріал завдяки унікальним властивостям якого розширилися
можливості по створенню модельного одягу. Матеріал добре вентилюється і не вбирає вологу з
повітря (до 1% своєї ваги), на відміну від натуральних наповнювачів (до 70%).
Isosоft - складається з безлічі найтонших волокон, має двостороннє полімерне
покриття, що виключає міграцію волокон. Ізософт відрізняє надзвичайна пластичність, м'якість,
висока повітропроникність. Утеплювач не викликає алергії і не містить шкідливих для здоров'я
речовин .
Clo-Star – нетканий матеріал. Еластичний, м'який, гнучкий і при цьому щільний і
компактний. Спосіб переплетення волокон робить утеплювач стійким до різних навантажень.
Володіє більш високим опором на розрив, ніж інші синтетичні утеплювачі і, таким чином, не
порушує цілісність теплоізоляційного полотна при носінні і догляді.
Valtherm
- високотехнологічний синтетичний утеплювач, у виробництві якого
використовується спеціальна технологія, розроблена однойменною італійської лабораторією.
Утеплювач складається з тисячі найдрібніших осередків, що містять повітря, які
створюють ефект повітряної подушки навколо тіла. Одяг з цим утеплювачем володіє високими
ізоляційними і повітропроникними якостями - він витримує температуру до -35С. Матеріал є
зносостійким, антибактеріальним, антистатичним і комфортним. Він чудово відновлює форму
після прання. У той же час його сотова структура дозволяє безперешкодно виходити поту, тим
самим не даючи волозі скупчуватися, що гарантує гарну повітропроникність. Утеплювач
Вальтерм має довгий термін служби, не деформується і пройшов контроль відповідно Oeko-Tex
Standard 100.
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ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СУБЛІМАЦІЙНОГО ДРУКУ ДЛЯ
ПРИНТУВАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРІВ
Асп. О.М. Цимбал
Наук. керівник проф. С.М. Березненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Як відомо, на сьогоднішній день важливим акцентом модного одягу є авторські принти.
Процес друку тканин для дизайнерських колекцій і першої лінії не може забезпечити масове
виробництво через велику собівартість. Найбільш поширеним серед відомих видів друку
малими партіями є прямий друк на натуральних тканинах і сублімаційний на синтетичних.
Збільшення ринку виробів із синтетичних матеріалів визнав напрямом досліджень
сублімаційний друк і матеріал ПЕ – поліефірні волокна, лавсан.
Факторами, які впливають на якість сублімаційного друку є принтер, тип каландра,
папір для нанесення принта, фарба, матеріал на який переносять, а також технічні параметри
термопереносу – температура і швидкість проходження тканини через каландр (рис. 1).

V=25'

V=45'

V=195'

Рисунок 1 - Фактори впливу
на сублімаційний друк

Рисунок 2 - Зміна характеристик кольору з лиця та
зворотно з однаковим температурним режимом та
різною швидкістю термопереносу

Для проведення досліджень по вибору технічних параметрів були розроблені шкали
колірних характеристик визначення параметрів змін показників колірного тону, насиченості і
яскравості в принтах. Аналіз впливу температури термопереносу (190°÷215°) показав, що
підвищення температури призводить до погіршення властивостей кольору лицьової сторони
(зниження яскравості і насиченості), через що оптимальним температурним режимом було
визнано t=195°. Для визначення впливу швидкості термопереносу був проведений експеримент
для основних 4х фарб принтувания (рис. 2), при t=195° і 10 варіантах швидкостей (V=20'÷190'),
який показав, що при максимальній швидкості є максимальна передача кольору на лицьовій
стороні при 15% заповненні зворотного, а при мінімальній – погіршення колірних параметрів,
особливо для синього і червоного кольорів та втрата кольору по лицьовій – до 20-15% при
наповнені зворотного боку – до 90%.
Аналогічний експеримент був проведений на авторських принтах, який показав, що
оптимальним варіантом для друку зі збереженням вихідного ескізу за кольором і насиченістю
зворотного боку є параметри друку t=195° і V=45' та дозволив визначити кольорові сполучення
для різних швидкостей термопереносу зі збереженням кольорових характеристик лицьової та
зворотної сторін.
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ВРАХУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЖІНОЧОЇ ПОСТАВИ РІЗНИХ ТИПІВ
ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ
Студ. Т.О. Яковенко, гр. МгШе-15
Студ. О.В. Шабельник, гр. МгЗШЕ-15(л)
Наук. керівник доц. Т.В. Цимбал
Київський національний університет технологій та дизайну

Постава є однією з найважливіших характеристик зовнішньої форми тіла людини, яка,
також, враховується і при проектуванні одягу. На поставу впливають такі фактори, як
генетичний (спадковість), хвороба, стать, фізична підготовка, фізіологічна функція, взуття
(підбори), вік, вид діяльності, тощо. На сьогоднішній час визнано певну кількість типів
постави, серед яких в швейній промисловості визнають лише три: нормальну, сутулу,
перегнуту, серед них лише нормальна постава є поставою здорової людини.
Виправити поставу можна за допомогою: лікувальної фізкультури, корсетотерапії,
мануальної терапії, знеболюючих засобів, протизапального лікування, масажу та хірургічного
втручання. Найбільш популярним методом є корегування постави за рахунок коректорів
постави.
Коректори постави мають такі функції: допомагають зняти навантаження з відділів
хребта; стабілізують ваш хребет; підтримують хребет у фізіологічному положенні, щоб не
послаблювався тонус м'язів спини; допомагають виправити деформацію стовпа хребта.
Сама конструкція та зовнішній вигляд коректора можуть бути різними в залежності від
його призначення. Але в цілому можна зазначити, що він являє собою спеціальний еластичний
жилет. Коректор допомагає природним чином розвести в правильне положення лопатки і плечі,
при цьому формується правильна, красива постава.
Існуючі коректори можна класифікувати залежно від призначення (при вигинах в
поперековому і в грудному відділі; підтримка плечового поясу в розгорнутому вигляді;
запобігання больового синдрому), відповідно до зручності при використанні (застосування в
якості самостійного методу лікування; надійна фіксація патологічного вигину; не помітний під
одягом), залежно від ступеня жорсткості (легкий; напівжорсткий; жорсткий), залежно від місця
носіння (плечовий пояс; грудино-поперековий; коригуючий ортез (підтримка спинномозкових
нервів в грудному відділі)) (табл.).
Таблиця - Класифікація існуючих коректорів постави людини
Призначення коректорів:
Зручність при
Залежно від стуРізновиди жорсткого
використанні:
пеня жорсткості:
коректора:
- при вигинах в поперековому
і в грудному відділі;
- підтримка плечового поясу в
розгорнутому вигляді;
- запобігання больового
синдрому;

- застосування в якості
самостійного методу
лікування;
- надійна фіксація
патологічного вигину;
- не помітний під
одягом.

- легкий;
- жорсткий;
- напівжорсткий;

- плечовий пояс;
- грудино-поперековий;
- коригуючий ортез
(підтримка
спинномозкових нервів
в грудному відділі).

Усі коректори постави мають свою вагу, носіння має часове обмеження. Найбільш
цікавим є розробка електронного коректора постави, який фіксує параметри нормальної
постави для людини і вимагає підтримувати визнані параметри при ходьбі. Але не дивлячись на
це й досі відсутня інформація щодо зміни параметрів по зонах верхньої ділянки тулуба для
різних типів постави відносно нормальної і з врахуванням типу будови тіла, що робить
корегування постави на індивідуальному рівні загально-асоціативними.
Тому основною метою роботи є розробка основних принципів розробки коректорів
постави людини для сутулих та перегнутих типів постави. Для цього буде досліджена жіноча
фігура різних типів постави, отримані розгортки методом «кокона» для визначення зон
навантаження коректором для виправлення постави.
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УДК 687.2.016
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЖІНОЧОГО СПІДНЬОГО ОДЯГУ
ДЛЯ СНА
Студ. Т.І. Годунок, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. Т. В. Цимбал
Київський національний університет технологій та дизайну

Правильно організований нічний сон є найважливішим фактором відновлення організму
людини. Саме міцний спокійний сон дозволяє повернути розтрачені сили і прокинутися
відпочив, повним енергії і сил. При цьому не остання роль відводиться правильно підібраній
нічній білизні. Тісний одяг для сну не дозволить повною мірою відпочити організму, а також
може стати причиною безсоння, мігрені або інших неприємних симптомів різних захворювань,
а спати без одягу і зовсім негігієнічно і небезпечно для здоров'я, запевняють лікарі. Саме тому,
нічна білизна – важливий атрибут гардероба будь-якої людини.
Головна функція натільної білизни є забезпечення нормального функціонування
шкірних покривів і регуляції теплообміну організму завдяки своєчасній евакуації з під
одежного простору антропотоксинів та створенню сприятливих умов для функціонування
тактильних аналізаторів. При проектуванні жіночого спіднього одягу для сну слід враховувати
таки показники як: гігроскопічність, повітропроникність, паропроникність, еластичність,
надійність, довговічність, гігієнічність, естетичність та надійність.
Якщо раніше найбільш поширеною одягом для нічного відпочинку були нічні сорочки
для жінок, то тепер виробники даного виду одягу пропонують велике розмаїття означеного
товару. Як показав аналіз, сучасний асортимент жіночої білизни для сна характеризується
великою різноманітністю за матеріалом виготовлення, номенклатурою самих виробів, їх
фасонами, крою і довжини, умовами експлуатації тощо. До жіночої білизни для сна відносять
самостійні вироби (комбінації, нічні сорочки, футболки для сна, ромпери, боді, комбінезони,
тощо) та різноманітні комплекти. Для виробництва жіночої білизни використовуються в
основному матеріали з віскозних, ацетатних, триацетатних, капронових ниток, бавовняної
пряжі, ниток еластику та їх різноманітних комбінацій. Майже дві третини жіночої білизни
виробляється із застосуванням різних видів хімічних волокон. Причому вміст синтетичних
волокон у білизняних жіночих виробах не рекомендується перевищувати 40%.
З врахуванням вищеозначеного до нічної білизни мають бути висунуті наступні основні
вимоги: одяг для сна має бути без дрібних деталей – ґудзиків, кнопок та замочків; матеріал
одягу для сну має бути з максимальним вмістом натуральним волокон, або з проти алергенних
синтетичних матеріалів; необхідно вибирати моделі такого крою та з матеріалів, які б під час
нічного відпочинку не сковували рухи людини; якість фарбування матеріалів має відповідати
вимогам частого прання.
Ринок виробів жіночої білизни є найбільш затребуваний, але для його проектування
відсутня достатня інформація. А саме: відсутня розширена класифікація одягу для сна; не має
систематизації видів одягу для сну і вимоги до них; не вистачає інформації з динамічних
показників для визначення системи конструктивних прибавок тощо.
Тому, основною метою даної роботи стало: розробка класифікації натільної білизни за
призначенням для сна; визначення характерних нічних динамічних поз під час сна та
проведення антропометричних досліджень для визначення системи динамічних ефектів
натільної білизни для сна; розробка рекомендацій до системи прибавок для побудови
конструкції натільного одягу для сна.
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КРИТЕРІЯМИ
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Мета кожного підприємства легкої промисловості – створення продукції яка б
задовольняла максимальну кількість потреб споживача при умові отримання підприємством
прибутку. Як відомо, саме методи обробки визначають рівень якості виготовлення виробів та
їх економічну ефективність. Метою роботи є дослідження шляхів раціоналізації технологічного
процесу виготовлення жакетів жіночих за критеріями споживчої якості, трудомісткості,
коефіцієнту механізації та підвищення продуктивності праці. Дослідження проводилися на базі
ПП «Венсон» (м.Київ). Як об’єкт дослідження був обраний жакет жіночий з накладними
кишенями з клапаном та манжетами, що відкладаються. Була сформульована виробнича задача:
розробити технологію виготовлення жакету, яка б забезпечила виробництво якісного виробу з
оптимальними витратами фінансів та ресурсів. При виборі методів обробки були враховані
наступні фактори: властивості матеріалів, можливості швейного обладнання та технічного
оснащення, витрати на технологічну підготовку, можливість бездефектного виготовлення
одягу, затрати енергії, праці, матеріалів.
В ході роботи нами було розглянуто та проаналізовано за обраними критеріями кілька
варіантів обробки основних вузлів виробу, а саме: коміра, кишені, застібки, манжети, низу
виробу.
На рисунку 1 представлено варіанти графічних схем збирання накладної кишені з
клапаном, на рисунку 2 – графічні схеми збирання манжети, що відкладається.

За встановленими критеріями обрано раціональні варіанти обробки основних
вузлів виробу та складено технологічну послідовність виробу, яку впроваджено в
технологічний процес ПП «Венсон».

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Рисунок 1 – Графічні схеми збирання накладної кишені з клапаном
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Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Рисунок 2 – Графічні схеми збирання манжети, що відкладається

УДК 687.123
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТАНІВ ЧОЛОВІЧИХ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
МЕТОДІВ ОБРОБКИ
Студ. Т.В. Броварська, гр. МгШЕ-15
Наук. керівник доц. Л.Б. Білоцька
Київський національний університет технологій та дизайну

Вибір методів обробки – один з найвідповідальніших етапів підготовки моделей до
запуску у виробництво, оскільки на цій стадії закладається якість швейного виробу,
визначаються основні трудові та матеріальні витрати на його виготовлення.
Метою роботи є дослідження шляхів удосконалення технологічного процесу
виготовленн штанів чоловічих в умовах ТОВ « Дамо» (м. Київ). Для реалізації сформульованої
мети були обрані вузли, методи обробки яких, на нашу думку, вимагають вдосконалення, а
саме: обробка верхнього зрізу (обробка поясу штанів); обробка застібки (гульфіка та відкоска);
обробка бічних кишень; обробка задньої прорізної кишені з обшивкою та клапаном; обробка
низу виробу. В якості критеріїв раціоналізації процесу обрані трудомісткість; кількість
неподільних операцій; коефіцієнт механізації.
При виконанні аналізу методів обробки обраних вузлів в якості об'єктів варіювання
було обрано варіанти крою деталей (використання суцільнокроєних або відрізних частин),
розміщення та використання допоміжних матеріалів (повздовжників, пружків і т.д.), прокладок,
методи з’єднання (клейовий, нитковий), послідовність виконання неподільних операцій,
використовуване обладнання і засоби малої механізації і .т.п. Як приклад, на рисунку наведено
графічні схеми збирання бічної кишені чоловічих штанів.

Варіант І

Варіант ІІ

Варіант ІІІ

Рисунок – Графічні схеми збирання бічної кишені чоловічих штанів
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При аналізі методів обробки верхнього зрізу штанів виявлено резерви зниження
трудомісткості та зростання продуктивності праці за рахунок вдосконалення технології
виготовлення вузла (заміна існуючого обладнання 8332/2705Texima універсальною машиною
DLN-5410-6 Juki та конструкції підкладки поясу).
При обробці застібки штанів (гульфіка та відкоска) запропоновано використання
суцільнокрійних допоміжних деталей (підкладки відкоску, леї) та рулонне постачання тасьмиблискавки.
Зниження трудомісткості та підвищення продуктивності праці при обробці бічної
кишені штанів досягається за рахунок впровадження нового обладнання DLN-5410-6 Juki,
засобів малої механізації та суцільнокрійних деталей підкладки кишені.
З метою вдосконалення методів обробки задньої прорізної кишені з клапаном та
обшивкою запропоновано використання напівавтомату ASP-50L Jukі, що дозволить не тільки
знизити трудомісткість обробки вузла на 16 %, а й значно підвищити якість обробки вузла.
При обробці нижнього зрізу виробу запропоновано використання послідовнопаралельних методів обробки (обметування нижнього зрізу з одночасним вкладанням клейової
павутинки).
Загальне підвищення продуктивності праці при впровадженні запропонованих методів
обробки штанів чоловічих становить 3,9% та зниження трудомісткості вузлів – 2,8%, що
досягнуто за рахунок зміни технології обробки та впровадження нового універсального,
спеціального, напівавтоматичного та прасувального обладнання фірми «Juki» (Японія), PFAFF
та Strobel (Німеччина).

УДК 687.03:687.152
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ТАКТИЧНИХ СОРОЧОК ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
Студ. Д.О. Рижкова, гр. МгЗШЕ-15
Наук. керівник доц. О.І. Водзінська
Київський національний університет технологій та дизайну

Питання розробки нової форми для українських військових, підняте «волонтерським
десантом» Міністерства оборони та підтримане Президентом України, є досить актуальним на
сьогоднішній день. На підприємствах України (ТОВ «ІСО», м. Харків, ТОВ «Трініті», м. Київ)
виготовляють військову форму по аналогії з формою армії НАТО, проте основним критерієм
при виготовленні форми, на жаль, є низька цінова політика, що не дозволяє враховувати всі
вимоги до даного виду одягу та матеріалів для його виготовлення.
Для дослідження обрано сорочку тактичну для військових, призначену для носіння в
якості першого шару в жаркому кліматі під бронежилет. Основним документом, яким
керуються при виготовленні сорочки, є ТУ У 14.1–00034022-095:2015 «Сорочка бойова», де у
вимогах до матеріалів відсутні такі, що визначають рівень комфортності людини в даному виді
одягу. Основними для створення комфортності, як відомо, є гігієнічні властивості матеріалу.
Запропоновано введення додаткових одиничних показників якості для оцінки гігієнічних
властивостей матеріалів при виготовленні сорочки: повітряпроникність та капілярність. Для
дослідження обрано чотири види трикотажних полотен вітчизняного та закордонного
виробництва (табл. 1), результати експерименту на повітряпроникність та капілярність
представлено на рис. 1 та 2.
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Рисунок 1 – Графічне зображення значень
повітряпроникності для трикотажних полотен
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Таблиця – Структурна характеристика та властивості матеріалів
Назва текстильного
Число
матеріалу, країнапетельних
виробник
стовп- рядків
чиків на 100
на 100
мм
мм
Полотно трикотажне
Т1
ПЕ –100
130
17
19
0,6 КомбіЧорний,
«Coolmax», Польща
3
новане гладкофарб.
Полотно трикотажне
Т2
ПЕ –
265
17
21
0,9 Комбі- Білий, гладкоз перфорацією,
100
6
новане
фарбоване
Польща
Полотно трикотажне,
Т3
Бавовна –
220
16
25
0,7 Гладь
Бежевий,
Україна
95, ПУ– 5
5
гладкофарб.
Полотно трикотажне з
Т4
Бавовна –
180
15
17
0,7 Гладь
Зелений,
просоченням,
100
1
гладкофарб.
Німеччина

Ціна, грн.

Технологія та конструювання швейних виробів

170
134

124
132

Рисунок 2 – Графічне зображення значень
площі розтікання краплі води для трикотажних
полотен

За результатами досліджень на повітряпроникність рекомендуємо трикотажні полотна
Т1 та Т2 як такі, що мають значно вищий рівень повітряпроникності (1036 та 1042 дм3/(м2·с)).
Найкращим рівнем капілярності характеризується трикотажне полотно Т1, яке моментально
вбирає вологу та виводить її на поверхню матеріалу (площа розтікання води по поверхні
горизонтально розташованого матеріалу найбільша). За результатами наукового дослідження
для виготовлення сорочки обрано трикотажне полотно Т1 на основі поліефіру, яке
характеризується найвищим рівнем повітряпроникності та капілярності.

УДК 687.17.017
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАХИСНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Студ. К.В. Костенко, гр. МгЗШ-10
Асп. Т.М. Дячок
Наук. керівник проф. С.М. Березненко
Київський національний університет технологій та дизайну

У наш час легка промисловість розвиваються, переважно, в напряму виготовлення
захисних костюмів для військовослужбовців. У зв'язку з цим, постійно існує потреба в якісних
матеріалах.
Метою роботи є: проведення досліджень фізичних та механічних властивостей
захисних матеріалів для визначення їх відповідності функціональному призначенню.
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Технологія та конструювання швейних виробів
На замовлення компанії "Гранд Текстиль" були проведені випробування властивостей
експериментальних тканин, були взяті наступні матеріали: фліс двохсторонній антипілінг,
канвас, англійський твіл, таслан нейлон.
До одягу захисного призначення досить високі вимоги і які мають відповідати всім
нормативним стандартам, тому і булі проведені дослідження на тканинах захисного
призначення.
В експериментальній лабораторії було визначено ряд фізичних та механічних
властивостей, а саме: розривне навантаження; видовження на момент розриву; коефіцієнт
повітропроникності; стійкість матеріалу до стирання та ін.(таблиця).
Таблиця – Фізико-механічні властивості тканин
Матеріали
Англійсь
Фліс
Канвас
Найменування показника
Один. вим.
кий твіл
Значення показника
50ПЕ/
Сировинний склад
%
100 ПЕ 100БВ
50БВ
Повітропроникність
Розривне навантаження по
основі
Розривне навантаження по
утоку
Стійкість фарбування до прання
(зміна початкового
пофарбування/ забарвлення
білого бавовняного матеріалу)
Стійкість фарбування до
хімічної чистки
Стійкість фарбування до тертя
(мокре/вологе, забарвлення
білого бавовняного матеріалу)
Стійкість матеріалу до
стирання, не менше
Стійкість фарбування до
“поту”, (зміна початкового
пофарбування/забарвлення
білого бавовняного матеріалу)

Таслан
нейлон

Нормативна
документація

100
нейлон

ДСТУ 4057
ДСТУ ISO 9237

дм3/(м2.c)

243

38,33

158,6

0

Н

457

888

1064

890

Н

302

487

718

948

бал

4_5

4_5

4_5

4_5

ДСТУ ISO 105С06

бал

3_4

3_4

3_4

4_5

ДСТУ ISO 105D01

бал

4_5

3_4

3_4

4_5

ДСТУ ISO 105X12

цикл

20000

40000

40000

60000

ДСТУ ISO
12947-2

бал

3_4

3_4

3_4

4_5

ДСТУ ISO 105Е04

ДСТУ ISO 13937

Під час експериментальних досліджень було проведено аналіз класифікації вимог для
захисних матеріалів, проведено порівняльний аналіз експериментальних результатів з
нормативними, виконано перевірку на якість заданих захисних матеріалів з пошиття одягу для
військовослужбовців. Завдяки проведеній роботі, можна зробити висновок, що дані матеріали
відповідають своєму призначенню та нормативним вимогам.
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УДК 687.17
АНАЛІЗ ЗМІНЮВАННЯ СТИЛЬОВИХ РІШЕНЬ ФОРМ
ЖІНОЧИХ ВЕЧІРНІХ СУКОНЬ
Студ. Н.В. Мазур
Наук. керівник І. Г. Солоненко
Наук. керівник О.І. Христюк
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємства

В асортименті сучасного одягу набуває розповсюдження жіноча вечірня сукня, яка
призначена для урочистих подій. Зараз, на думку дизайнерів, присутні всі стилі та напрямки в
моді на вечірні сукні, повне змішування найактуальніших і модних тенденцій всіх часів.
Сукня здатна вражати красою і безневинною скромністю, або шокувати своєю розкішшю.
На сьогоднішній день для виявлення закономірностей змінювання розвитку стильових
рішень жіночої вечірньої сукні в історичному аспекті основним і найбільш інформаційним є
графічний метод зображення, запропонований Т.В. Козловою, оскільки він дозволяє виявити
зв'язок між окремими структурними параметрами і геометричним образом форми.
Актуальність теми полягає у визначенні основних базових форм вечірньої сукні та виявлення
закономірностей їх змінювання у часовому розвитку.
Механізм сприйняття предмету базується на тому, що людським оком, насамперед,
сприймається об’єкт як сукупності точок фіксації, що групуються навколо кутів зображення
фігури. Отже, точки максимальної кривизни і перетинів контуру є найважливішими точками,
оскільки з’єднання їх прямими лініями утворює просту геометричну фігуру – геометричний
символ (ГС), що несе в собі інформацію про форму і не спотворює сутність досліджуваного
об’єкта. Таким чином, для обґрунтування особливостей виникнення нової форми жіночої
вечірньої сукні, насамперед необхідно провести її до геометричного символу. Визначення
геометричного символу форми жіночої вечірньої сукні створюють умови для визначення
базових форм і обґрунтування динаміки їх часового розвитку.
Метою роботи є дослідження процесу формоутворення жіночої вечірньої сукні на
основі встановлення циклу розвитку базових форм. Для досягнення поставленої мети в роботі
передбачено вирішення таких завдань: дослідження характерних силуетів вечірніх суконь в
історичному аспекті; побудова технічних ескізів змодельованої вечірньої сукні жіночої фігури
для аналітичного обґрунтування геометричних символів базових форм сучасної вечірньої
сукні; прогнозування розвитку кривих зміни базових форм одягу з екстраполяцією до форм
жіночої вечірньої сукні.
Для виявлення закономірностей будови форми вечірньої сукні в історичному аспекті з
урахуванням рекомендацій, дослідження виконанні поетапно. На першому етапі сформовано
каталог моделей вечірніх суконь різних історичних епох. На другому етапі, який передбачає
побудову технічного ескізу жіночої фігури, розмір 164-88-92, та розрахунок коефіцієнту
переходу, досліджено силуетні лінії вечірньої сукні в технічному ескізі. На третьому етапі, на
основі визначення геометричних символів форми вечірньої сукні, виділені три його базові
форми для кожного історичного періоду. Заключний четвертий етап полягає у встановленні
циклу розвитку базових форм сучасної вечірньої сукні.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що визначено та узагальнено геометричні
символи базових форм жіночої вечірньої сукні. Базуючись на результатах досліджень
встановлені математичні моделі, які підтверджують циклічність розвитку базових форм
вечірньої сукні в досліджуваному періоді серед жіночого асортименту одягу. Виявлено, що
модель змінювання силуетних рішень вечірньої сукні є найбільш наближеною до теоретичної
моделі трапецевидної форми, що характерна історичному стилю «Ампір».
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УДК 687.4.02
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ
ЖІНОЧОГО ЛІТНЬОГО КАПЕЛЮШКА
Студ. О.Г. Петровська
Наук. керівники Н.О. Пухтіцька, Е.А. Захарова
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємства

Головний убір - це необхідний елемент гардеробу, який виконує захисну функцію,
захищаючи голову від холоду, вітру і сонця, так і декоративну. Надівши ту чи іншу модель,
жінка може змінювати свій образ в залежності від ситуації.
На сьогоднішній день існує велика кількість видів головних уборів. Одні вироби
призначені для повсякденного використання, інші використовуються тільки для особливих
випадках. Крім цього вони класифікуються і за часом року.
На якість головних уборів впливає ступінь забезпеченості процесу проектування
інформаційною базою, до якої мають входити параметри голови, показники властивостей
матеріалів, характеристика умов експлуатації. Жіночі головні убори виготовляють 54–60
розмірів, виділених за виміром “обхват голови”. На основі проведених антропометричних
досліджень верхньої частини голови – опорної поверхні для обраного асортименту головних
уборів, встановлено взаємозв'язок між її антропоморфними ознаками, що разом з
математичною моделлю складають інформаційне забезпечення процесу автоматизованого
проектування макетів голови і головних уборів.
Незалежно від ступеню автоматизації процесу проектування, оцінка показників якості
головних уборів виконується на готових зразках, що збільшує витратність виробництва.
Необхідно виконати поєднання етапів розробки та оцінки проектних рішень в єдиний
автоматизований процес, з метою підвищення його ефективності. Тому проблема комплексного
удосконалення процесу проектування та методів оцінки проектних рішень для підвищення
рівня антропометричної відповідності головних уборів є актуальною.
Для дослідження вибрано жіночий літній капелюшок, який виконує функцію не тільки
для декорування, а й захисту людини від сонячних променів саме на літній період часу.
Жіночий літній капелюшок із накрохмаленої сітки досить простий у розкрої та не несе великі
затрати на матеріали. Тому у наш час він актуальний у всіх аспектах, як зі сторони фінансової,
естетичної та практичної. Так, наприклад, звичайна дівчина, надівши витончений капелюшок,
може перетворитися на справжню леді.
Метою дослідження є розробка нової жіночої шляпки шляхом використання
накрохмаленої сітки. У роботі використано стандартну методику. Дно шляпки 18 см, висота
тули 12 см, поля 36 см та виконано моделювання. Сітка обробляється крохмалем для надання
тканині більшої щільності, що призведе до формостійкості виробу після чого виконується
розкрій. У зовнішній частині дна та по краю поля вставляється тонкий дріт для надання форми
шляпці. Розробка нової моделі та технології виготовлення літнього жіночого капелюха який не
тільки слугує прикрасою, а й дбає про здоров`я і комфорт. У ході реалізації виробу
встановлено, що капелюшок зручний, захищає від сонця, шкіра голови дихає добре пропускає
повітря. Саме тому у жарку погоду жіночий капелюшок додає комфорту.
Наукова новизна полягає у розробці головного убору для захисту від сонячних променів
та забезпечення повітропроникності в області голови людини.
Встановлені результати дадуть змогу прогнозувати забезпечення формостійкості
літнього капелюшка із сітки та широко розповсюджене використання. Розроблено рекомендації
з удосконалення методу проектування жіночих головних уборів з метою підвищення
ефективності всього процесу розробки.
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Конкурентоспроможність виробів залишається головним фактором стабільного
отримання прибутку підприємством в умовах ринкових відносин.
Забезпечити конкурентоздатність жіночих пальто при існуючому різноманітті зразків
закордонного виробництва можна завдяки підвищенню естетичних показників якості при
розробці нових моделей одягу.
Аналіз даного асортименту показав, що пальто характеризується великою
різноманітністю і одним із методів розширення даного асортименту є використання різного
оздоблення. В роботі авторами розроблена класифікація способів оздоблення даного
асортименту за наступними ознаками: за способом виготовлення (поверхневе оздоблення,
об’ємне оздоблення, доповнення аксесуарами), за способом впливу на матеріал (механічні,
хімічні, комбіновані), за способом фіксації (ниткове, клейове, за допомогою ВТО і хімічними
розчинами), по асортименту (аплікація, вишивка, вставки із різних матеріалів, оздоблювальна
фурнітура і т.д).
В результаті дослідження асортименту сучасного жіночого пальто було встановлено, що
при їх обробці в якості оздоблення досить широко використовують вставки з різних матеріалів,
таких як натуральна та штучна шкіра, які відіграють естетичну і функціональну роль в одязі.
Дана тенденція прослідковується в колекціях таких дизайнерів як Chanel, Prada, Paco, Hermes,
Rabanne, Valentino, Dior. За стильовим вирішенням вироби, оздоблені шкірою представлені
класичного стилю, мілітарі, грандж і готики.
Проаналізувавши форми та визначивши основні елементи оздоблення визначено, що
найбільш широко представлене декорування рукавів, кишень, кокеток та лацканів. Крім цього
можна зустріти фасони пальто з шкіряними вставками в середині рукава оформленими
горизонтальними смугами або шкіряними вставками у вигляді вертикальних смуг, які можуть
бути фактурними, наприклад, стьобаними, перфорованими. В більшості варіантів рукава
виконані в контрасті до кольору та фактури пальтового матеріалу виробу.
В результаті аналізу основних конструктивних рішень жіночого пальто виявлено, що
при його обробці використовують оздоблення шкірою кишень різної конструкції, але найбільш
розповсюдженими є прорізні з листочкою, з клапаном, з двома обшивками (38%, 18%, 10%
зустрічності відповідно). Збільшився інтерес дизайнерів в області використання шкіряних
деталей - пілочки, спинки, планок, а також шкіряного оздоблення у вигляді окантування зрізів
коміра, планки, низу рукава.
Здійснений аналіз сучасних модних тенденцій в одязі з позиції вивчення видів і
способів декорування пальто натуральною та штучною шкірою показав, що вони мають
різноманітні модельні особливості, велику кількість конструктивних рішень і матеріалів для їх
виготовлення і декорування, що свідчить про необхідність подальшого дослідження процесів
виготовлення даних виробів. Авторами ставиться задача проробки технології виготовлення,
підбору матеріалів, обладнання нового покоління та прогресивних і ресурсозберігаючих
методів обробки деталей і вузлів виробу (за рахунок зменшення матеріалоємності виробів та
застосування новітніх видів тучних шкір).
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Дана робота спрямована на дослідження розвитку та формування народного вбрання
Хустщини (Закарпатська область). Авторами виявлено, що одяг долинян Закарпаття на всіх
його етапах перебував в тісному зв’язку з іншими культурами. Традиційне вбрання розкриває
глибинне коріння історії даного регіону, пов’язане з найвищими досягненнями культури
Хустщини. Зокрема, встановлено, що виразність і функціональність народного вбрання
досягалася завдяки використанню різноманітних матеріалів, простоті й відпрацьованості
конструкцій та форм, багатству видів прикрас і оздоблень, єдності конструктивних,
технологічних і художніх прийомів.
Авторами з наукових позицій вирішується актуальне питання для галузі – аналіз
методик прогнозування розвитку морфологічної структури форми та рекомендацій по
створенню перспективних колекцій одягу враховуючи особливості хустського вбрання. Мета –
розробка нових моделей одягу та комплексу композиційних засобів для їх побудови, а також
дизайнерської розробки, до якої належить, зокрема, побудова рядів ескізних пропозицій.
В роботі дослідженими є способи крою одягу долинян, техніки виконання вишивки,
обробка та декорування різних деталей, тощо. Їх різноманітність та велика майстерність
виконання роблять ці етнографічні ознаки важливими для сучасного використання. Йдеться,
зокрема, і про вивчення композиційних особливостей народного одягу та тих принципів, за
допомогою яких народні майстри досягли гармонійного поєднання матеріалу вбрання
(особливості фактури, малюнка та кольору) з його формами (пропорційними співвідношеннями
та силуетом), характером оздоблення та загальним колоритом, – принципів, які, власне,
створювали неповторну художню цінність народного костюму Хустщини.
В наукових дослідженнях багатьох авторів дослідження процесу розробки одягу
починається з етапу його конструктивного формоутворення. Аналіз композиційних ознак
форми або виконується дуже поверхнево, або є відсутнім взагалі, а композиційні параметри
форми беруться як первинні, заздалегідь задані вихідні дані для подальших досліджень процесу
технічного проектування одягу.
Викладене вище свідчить про актуальність та доцільність вказаних питань розвитку
наукових досліджень в галузі проектування одягу.
Саме тому, авторами було здійснено систематизований аналіз найбільш типових та
раціональних з точки зору художньо-композиційного оформлення конструктивних елементів
хустського народного одягу з метою виявлення шляхів, методів та методик їх застосування в
проектуванні сучасного одягу.
В зв’язку з цим сформовано структурний аналіз та розроблено класифікатор за
характеристиками, притаманними безпосередньо одягу даного регіону, розроблено структурну
ієрархічну схему показників якості.
Отже, вивчення композиційних особливостей народного одягу на сьогодні дозволяє
створювати нові, сучасні вироби, які будуть мати власну художню цінність, відображати
традиції Хустщини і урізноманітнювати асортимент сучасного одягу, а також сприяти
відновлення зв’язку з історичною спадщиною свого краю.
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Сучасний рівень виробничих технологій ставить перед художниками-конструкторами
одягу завдання адаптації щодо нього існуючих методів дизайн-проектування або розробки
нових, більш ефективних. Вирішення цих завдань полягає у системному підході до визначення
і формулювання задач естетичного формотворення. Складові систем технічного і художньоконструкторського формотворення одягу не мають чіткого окреслення, не визначено умови їх
сумісності та можливої синхронізації. З давніх часів люди прагнули прикрасити свій одяг і
предмети домашнього ужитку різними узорами, орнаментами, малюнками. Жінки при цьому,
зобов'язані були володіти мистецтвом вишивання і проводили багато часу за цим заняттям.
Сучасні ж майстри-вишивальниці на вишивальних машинах (автоматах) або вручну виконують
вишивки різних технік, відтворюючи різні малюнки, портрети, картини, емблеми, символи
тощо. Оформлення виробу вишивкою – це творчий процес, так як вишивка є одним із
елементів композиції. Деталі одягу обробляють різними методами в залежності від операцій,
машин, інструментів і пристосувань. При цьому, важливим завданням вибору методів обробки
виробу, є забезпечення високої якості обробки основних вузлів і деталей одягу при
максимальній економічності, продуктивності та ресурсозбереженні, що і є показниками
ефективності технологічних процесів.
У роботі систематизовано сучасні вишивальні машини як спеціалізований вид
обладнання, призначеного для здійснення вишивки на різних виробах і матеріалах. При цьому
проаналізовано вишивальне обладнання з точки зору можливостей декорування текстильних
матеріалів пальтової групи тканин, яке розділено на дві групи: побутові машини та професійні.
Відрізняються вони між собою за призначенням, особливостями експлуатації, габаритами,
продуктивністю, кількістю технік вишивки, ціною тощо. Побутові машини найчастіше
використовують в умовах індивідуального виробництва та у невеликих ательє з пошиття одягу,
так як це обладнання відрізняється невисокою продуктивністю і одночасно може працювати
тільки з одним зразком матеріалу (виробу). Також для неперервної роботи даного виду
обладнання необхідно постійна присутність людини. Виділеними є переваги та недоліки
побутових вишивальних машин з точки зору якості виконання технологічних операцій як на
монограммних машинах, так і на швейно-вишивальних комплексах.
Швейно-вишивальні комплекси в порівнянні з монограмним варіантом володіють більш
широкими можливостями і призначені вони як для вишивки виробів, так і для шиття. До
основної переваги при роботі зі швейно-вишивальними комплексами можна віднести
можливість використання вишивальних карт з різними форматами, а файли, що зберігаються на
них, можуть легко конвертуватися за допомогою комп'ютера з одного формату в інший.
Професійні вишивальні машини дозволяють працювати з багатьма виробами завдяки
одночасному використанню вишивальних головок (від 1 до 24), що розширює можливості їх
використання в массовому виробництві. Позитивним є і високі швидкісні параметри, рівень
автоматизації, що забезпечують в свою чергу необхідний для випуску об'єм виробів.
Проте, високі вимоги, які пред'являються до якості виробів декорованих вишивкою,
можливо задовольнити лише удосконалюючи технологію пошиття. При цьому підвищення
якості та ефективності процесів виготовлення виробів може бути досягнуто не тільки за
рахунок використання прогресивних методів обробки, а й завдяки науково-обгрунтованому
вибору матеріалів, хорошої інформованості фахівців про властивості їх технологічної
надійності, стійкості забарвлення матеріалів до різних фізико-хімічних та фізико-механічних
факторів, показників зношення та довговічності.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ АКСЕСУАРІВ ТА
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Науковий керівник доц. Н.В. Білей-Рубан
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Автомобільна галузь, розвиваючись шаленими темпами, все більше приділяє уваги
внутрішньому комфорту, забезпечуючи при цьому естетичний вигляд салону сучасного
автомобіля певним набором аксесуарів.
Автомобільні аксесуари є декількох видів і технології їх виготовлення різняться.
Аксесуари поділяють на функціональні і естетичні. До функціональних відносять обігрівачі та
каркасні чохли; пінні чохли виконують в більшій мірі естетичну функцію та забезпечують
ергономіку в автомобілі.
Для виготовлення як функціональних так і естетичних аксесуарів – каркасних, пінних
чохлів, основними матеріалами є натуральна шкіра, гладка чи перфорована шкіра,
шкірозамінник та комплексні матеріали з плівковим покриттям. Використовуються нові
матеріали, які є багатошаровими для виготовлення пінних чохлів, а також прикладні різні
плівкові матеріали з нанесеним клеєм, дубльовані або ні, які використовують для герметизації
матеріалу та ізоляції швів. Для каркасних чохлів натуральна шкіра герметизується клеєм (в два
або три шари) з витримкою для висихання до 48 годин в залежності від адгезійних
властивостей. Каркасні чохли розігрівають гарячим повітрям та надівають на каркас,
позиціонуючи шви у пази та виправляючи нерівності. Пінні чохли задуваються піною.
В галузі теплового комфорту автомобіля, що забезпечує нагрів усього внутрішнього
його середовища, вагоме місце займає проектування та виготовлення обігрівачів, як
функціонального аксесуару для забезпечення необхідного клімат-контролю салону автомобіля.
При цьому, сучасний автомобільний ринок має широкий спектр нагріваючих та охолоджуючих
аксесуарів, а також додаткових елементів контролю температури для всесезонного комфорту.
Автомобільні обігрівачі включають в себе підігрів сидінь та забезпечують кліматичну
техніку безпеки, а також базові системи чи більш складні системи, які володіють
можливостями реалізації основної і змінної температури сидіння. Найбільш поширеним
аксесуаром є сидіння з підігрівом і охолодженням, яке забезпечує теплову функцію комфорту
для легкових та вантажних автомобілів. Наразі, розвиток набувають обігрівачі рулів, дверних
ручок, килимів, підлокітників тощо. Для всіх вищезгаданих обігрівачів важливим залишається
питання вибору технології виготовлення та кріплення. На сьогодні є наступні види обігрівачів:
карбонові обігрівачі, обігрівачі провідникового нагріву, прошивні і гібридні, які поєднують
особливості декількох технологій в одному обігрівачі. Назва нагріваючого елементу чи
матеріалу становить специфіку та сутність тієї чи іншої технології їх виготовлення.
На даний час перевагу надають обігрівачам прошивної технології завдяки більшим
можливостям в дизайні, меншим затратам часу на виготовлення, великому вибору
нагрівального елементу (мідний, карбоновий, срібний термодроти) та використанню різних
текстильних матеріалів як носія. Також можливий варіант вишивання (прошивання) двох
нагрівальних елементів відразу. Це дозволяє обігрівачу забезпечити більш раціональне та
рівномірне нагрівання необхідної зони. Ще однією перевагою пришивної технології
виготовлення обігрівачів є широкі можливості щодо програмування сучасних вишивальних
автоматів. Зокрема: проектування оптимальної траєкторії прошивки з метою забезпечення
теплозбережуючого ефекту; широкий вибір голок для прошивки в залежності від виду проводу
та структури матеріалу та можливість проведення адекватної оцінки якості прошивних
технологій з метою максимальної безпеки щодо кріплення та функціональності елементів.
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Технологія та конструювання швейних виробів

УДК 613.48:687.1
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КЛЕЙОВИХ МАТЕРІАЛІВ
У ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ
Студ. Л.О. Шварцева
Наук. керівник доц. Т.М. Васенок
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

В умовах сучасної ринкової економіки і жорсткої конкуренції вимагають від виробників
швейної галузі конкурентоспроможної продукції. В зв’язку з цим виникає необхідність
вирішення компромісного завдання – надання виробам верхнього асортименту необхідної
формостійкості при збереженні гігієнічних, механічних, фізичних, технологічних та інших
властивостей.
В наш час текстильна промисловість пропонує багатий асортимент плащових та пальтових
тканин з новими властивостями. Процес виготовлення верхнього одягу передбачає дублювання
деталей. Відсутність бази даних про вязкопружні та поверхневі властивості сучасних складних
в обробці тканин, ускладнює вибір дублюючих матеріалів і обтяжує процес створення одягу.
У нашій країні і за кордоном проведені численні дослідження з підвищення
формостійкості тканин і одягу з них. Вагомий внесок у розробку сучасних технологій
виготовлення одягу зробили Березненко М.П., Березненко С.М., Веселов В.Є., Кострицький
В.В., Меліков Є.Х., Семак Б.Д. та інші. Але з появою нових матеріалів для верху виробів знову
постає проблема з дублюванням плащових та пальтових тканин.
Під час виготовлення та експлуатації швейних виробів тканини верху піддаються
впливу високих температур, зволоженню, тиску і т.д. Відомо, що на процес дублювання
впливають кілька параметрів: температура нагріву прасувальної поверхні, тривалість впливу
температури, зволоження тканини та тиск прасувальної поверхні на тканину. При температурі
прасувальної поверхні більшій, ніж температура термофіксації волокон, виникає їх усадка з
утворенням зморшок, які не усуваються, і погіршення фізико-механічних властивостей. При ще
більшому підвищенні температури волокна плавляться та прилипають до поверхні праски або
пресу. Тому процес дублювання тканин, до складу яких входять синтетичні волокна,
ускладнюється
З метою підвищення ефективності дублювання деталей нами було «порушено» технічні
умови процесу дублювання складних в обробці матеріалів із синтетичних волокон. Так, під час
пошиття виробів із плащових тканин, довелося знизити температуру нагріву прасувальної
поверхні на 14оС, зменшити тривалість впливу температури на тканину до 10 сек, зволоження
зменшити на 5%, а тиск встановити 2-4 bar.
Зміна режимів волого-теплової обробки дозволила отримати позитивний результат.
Деталі виробів були якісно, легко і швидко про дубльовані.
Таким чином, внесення змін до режимів волого-теплової обробки дозволило підвищити
зчеплення клейового покриття з важко фіксуючими синтетичними тканинами. Зважаючи на
швидкий розвиток сучасних технологій виробництва тканин, необхідно одночасно змінювати і
технологію обробки деталей (виробів).
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Ергономіка і проектування одягу

Підсекція «Ергономіка і проектування одягу»
УДК 687.016.5
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТЕРМОЗАХИСНОГО ОДЯГУ
Асп. А.І. Рубанка
Наук. керівник доц. Н.В. Остапенко
Київський національний університет технологій та дизайну

При проектуванні і виготовленні аварійно-рятувального одягу для захисту працівників від
усіх видів небезпек особливо гостро постає проблема раціонального обґрунтованого вибору
матеріалів при пасивному способі захисту. Відомими є матеріали з наданням їм термостійкості
шляхом просочування, покриття, використанням відповідних волокон або їх комбінування. З
огляду на це, актуальним є дослідження показників надійності термостійких матеріалів, серед
яких визначення зміни лінійних розмірів від кількості циклів прання.
Предметом дослідження обрано закордонні термостійкі текстильні матеріали: М1 – BV120 (100% Nomex®, виробництво TenCate Protective Fabrics, Нідерланди); М2 – XB 9340 (75%
Бавовна, 25% Kevlar, просочування Proban, антистатичні волокна, виробництво TenCate
Protective Fabrics, Нідерланди); М3 – FlameStat Lite (100% Бавовна, просочування Proban,
антистатичні волокна, виробництво Carrington, Великобританія); М4 – RigChief (100% Бавовна,
просочування Pyrovatex, антистатичні волокна виробництво Daletec©, Норвегія).
Експериментально визначено зміни розмірів матеріалів після 12 циклів прання при
температурі 60 оС з використанням стандартних пральних засобів проведено за стандартною
методикою (ГОСТ 30157.0-95) і представлено на рисунку.
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За результатами статистичної обробки отримано наступні рівняння регресії для
матеріалів:
M1: по основі y=–0,0019x –0,0753x–0,6409 (R =0,4023); по утоку y =0.0040x –0,1792x–
0,0682 (R2=0,5938);
M2: по основі y=–0,0016x2+0,0581x–0,7955 (R2=0,7577); по утоку y =–0.0023x2–0,1023x–
1,2205, (R2=0,4202);
M3: по основі y =0,0057x2–0,4789x+0,6045 (R2=0,7196); по утоку y =0,0125x2–
0,3393x+0,1955, (R2=0,7404);
M4: по основі y =–0,0157x2–0,1520x–0,6455 (R2=0,7925); по утоку y =0,0047x2–
0,2869x+0,1705 (R2=0,8843).
Доведено, що обрані матеріали після 12 циклів прання змінюють свої розміри у
регламентованих нормативними документами межах. Аналіз отриманих результатів дав змогу
встановити характер зміни властивостей тканин після мокрої обробки і врахувати їх при
проектуванні спеціального аварійно-рятувального одягу.
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Ергономіка і проектування одягу

УДК 87.14:687.13
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ ДЛЯ НАВЧАННЯ КАТАННЮ НА
РОЛИКАХ
Асп. Г.В. Омельченко
Наук. керівник проф. М.В. Колосніченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Як було встановлено в попередніх дослідженнях дітей починають навчати катанню на
роликах у віці 4-5 років та під час навчання діти найчастіше падають на м’які тканини сідниць
та стегон, використовуючи при цьому побутовий одяг, який не забезпечує захист від больових
відчуттів на даних ділянках при ударі. Тому створення багатофункціонального побутового
одягу із захисними елементами, що трансформуються є актуальною задачею.
Проектування нових видів одягу виконується за певними розмірними ознаками, які
регламентуються нормативною документацією з поділом на вікові групи. Даний сегмент
споживачів за зазначеною класифікацією відноситься до дошкільної вікової групи, яка охоплює
дітей віком з 3,0 – 6,5 років, розробка одягу для якої виконується на типові фігури з розмірними
ознаками: зріст – 110 см, обхват грудей ІІІ – 56 см, обхват талії – 51 см.
З існуючої нормативної документації не можливо встановити діапазон розмірних
характеристик типових фігур, які характерні для дітей вікового діапазону 4-5 років. Тому
метою експериментальних досліджень є встановлення антропометричних характеристик дітей
віком 4-5 років та їх питому вагу для визначення розмірних ознак і типових фігур
рекомендованих для проектування одягу для дітей цього групового сегменту. Це дозволить
забезпечити високий рівень задоволеності попиту споживачів.
Антропометричні дослідження проводилися контактним методом з використанням
сантиметрової стрічки і набору лінійок за методикою зняття стандартних розмірних ознак
відповідно до вимог нормативно-технічної документації.
В результаті досліджень було встановлено, що вищевказана методика проведення
обмірів тіла людини не враховує психолого-вікові особливості дітей дошкільної вікової групи.
Так, в цьому віці діти виявляють специфічну здатність до активного рухомого способу
спілкування з дорослим світом, що обумовлено їх анатомо-фізіологічними особливостями.
Виходячи з вищесказаного, авторами запропоновано при проведенні антропометричних
досліджень дітей дошкільної вікової групи: по-перше, розподілити дітей на маленькі групки по
три людини; по-друге, для виключення випадкових помилок при вимірюванні однієї величини
використовувати три вимірювальних приладу з однаковим класом точності; по-третє, вимір
однієї дитини проводити не більше 3 - 5 хвилин з перервами на вимір інших членів групи; почетверте, перед кожним виміром необхідно відповісти на всі питання, які виникають у дитини
та дати потримати всі інструменти, якими будуть проводити вимірювання, якщо дитина того
бажає.
У антропометричних дослідженнях брали участь діти у віці 4-5 років, які проживають в
Київській та Кіровоградській областях і відвідують освітні установи для дітей дошкільного
віку.
Для обробки результатів досліджень застосовувалися методи математичної статистики.
В результаті встановлено, що серед дівчаток у віці 4 – 5 років 48% мають зріст 104 см;
33% – 110 см; 50% мають обхват грудей ІІІ 56 см; 41% – 52 см; 38% мають обхват талії 51 см;
31% – 48 см; хлопчики у віці 4 – 5 років мають такі параметри: зріст: 44% – 110 см; 37% - 104
см; обхват грудей ІІІ: 68% - 56 см; 24% - 60 см; обхват талії 41% - 51 см ; 35% – 54 см.
Отримані результати дозволяють встановити розмірні ознаки типових фігур, які є
найбільш наближеними до найбільш поширених розмірних ознак дітей у віці 4 – 5 років.

59

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Ергономіка і проектування одягу

УДК 687.03:687.157
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ПАКЕТІВ
МАТЕРІАЛІВ ОДЯГУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ
КОМПАНІЙ
Студ. Т.П. Біла, гр.МгШМК1–15
Асп. Т.В. Галаган
Наук. керівники доц. Т.О. Полька, проф. М.В. Колосніченко
Київський національний університет технологій та дизайну

З метою виконання професійних обов’язків, серед яких проектування, будівництво,
ремонт підземних та наземних газопроводів і внутрішньобудинкового газового обладнання,
встановлення лічильників, обслуговування котельних, що забезпечує стабільну роботу всіх
галузей народного господарства, працівники газотранспортних компаній (ГТК) України
забезпечуються засобами індивідуального захисту, серед яких важливе місце займає
спеціальний одяг. Існуючий одяг для працівників ГТК не відповідає умовам експлуатації через
відсутність науково-обгрунтованих підходів до дизайн-ергономічного проектування
конструктивно-технологічних рішень та підбору матеріалів і фурнітури для його виготовлення.
Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо раціонального складу пакетів
матеріалів одягу для працівників ГТК на основі експериментальних досліджень показників
розривального навантаження, видовження на момент розірвання, роздирального навантаження,
числа циклів стирання, водотривкості та коефіцієнта повітропроникності.
Дослідженню підлягали тканини, які в результаті аналізу асортименту матеріалів
можуть бути рекомендовані до застосування в одязі для працівників ГТК. Зокрема, тканини
Профіт 260 Преміум (ТВ1), Дефенса 210 (ТВ2), Дефенса 260 (ТВ3) та HYDRA 230 (ТВ4).
Отримані результати свідчать про те, що найкращі значення показників якості має
тканина ТВ2(розривальне навантаження на рівні 1884 Н за основою та 642 Н за утоком;
видовження на момент розірвання 48,5% за основою та 11,5% за утоком; роздирального
навантаження 48 Н за основою та 25 Н за утоком; число циклів стирання на рівні 12415;
коефіцієнт повітропроникності на рівні 15 дм3/м2·с, водотривкість119 мм.вод.ст.), яка може
бути рекомендована до застосування в одязі для працівників ГТК.
Таким чином, розроблено
рекомендації щодо застосування
матеріалів у раціональному складі
пакетів
матеріалів
сезонних
комплектів одягу для працівників
ГТК. Зокрема (рис.), літнього (1), що
складається з таких шарів: 1.1 –
внутрішнього
(білизна),
1.2
–
проміжного
(футболка,
поло,
сорочка), 1.3 – зовнішнього (тканина
верху); демісезонного (2), що
складаєть-ся з таких шарів: 2.1 –
внутріш-нього (білизна), 2.2 –
3 .3 .3 3 .3 .2 3 .3 .1 3 .2
3 .1
1 .3 1 .2 1 .1
2 .3 .2 2 .3 .1 2 .2
2 .1
проміжного (пуловер, джемпер), 2.3 –
Рисунок – Схеми пакетів матеріалів одягу для працівників
зовнішнього (2.3.1 – підкладка, 2.3.2
ГТК
– тканина верху); зимового (3), що
складається з таких шарів: 3.1 – внутрішнього (термобілизна), 3.2 – проміжного (джемпер,
светр), 3.3 – зовнішнього (3.3.1 – підкладка, 3.3.2 – утеплювач, 3.3.3 – тканина верху).
Результати роботи буде використано при розробці конструкторсько-технологічних
рішень різновидів одягу для працівників ГТК, що відповідають вимогам до проектування та
забезпечують поліпшені показники якості.
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УДК 658.512.2
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДНИХ БРЕНДІВ В УКРАЇНІ
Студ. Ю.О. Гарбуза, гр. МгШМК1–15
Асп. І.В. Фролов
Наук. керівники проф. М.В. Колосніченко, доц. К.Л. Пашкевич
Київський національний університет технологій та дизайну

Сьогодні в умовах розвитку легкої промисловості України постає питання створення та
реалізації дизайнерського бренду модного одягу. Актуальність роботи полягає в тому, що
український fashion-брендинг в сучасних умовах потребує ряду корегувань та вдосконалень.
Зараз для України є актуальною адаптація світового досвіду, набутого в процесі створення і
розвитку брендів. Перед вітчизняним fashion-бізнесом стоїть нелегке завдання створення і
утримання власних ринкових сегментів, боротьба як на власному, так і на міжнародному
конкурентному полі з компаніями, які мають потужний арсенал найсучасніших брендингових
технологій, що власне і зумовлює необхідність активізації наукових і прикладних досліджень
зазначеного спрямування.
На сьогоднішній день легка промисловість налічує близько 3 тис. підприємств,
забезпечую близько 80 тис. робочих місць, витрати на оплату праці становлять 10-20% від
собівартості продукції і при цьому ціни на сировину, матеріали та устаткування формують 6580% собівартості продукції. За аналізом статистичних даних можна сказати, що найбільше
випускаються такі категорії виробів як трикотажні та панчішно-шкарпеткові. Але, на жаль,
легка промисловість наразі перебуває у незадовільному стані. Це зумовлено низкою проблем
основні з яких: відсутність власної сировинної бази, що призводить до залежності від співпраці
за давальницькою сировиною та висока конкуренція з дешевими товарами з Туреччини та
Китаю. Щодо характеристики організації підприємств різних брендів можна відзначити, що
вони поділяються на ті, що не мають власного виробництва та підприємства, що мають
виробництво. Серед таких вагомий відсоток складають малі підприємства (невеликі швейні
фабрики, дизайн-студії, ательє тощо).
Аналіз різноманітних брендів одягу, представлених на українському ринку показав, що
в основному переважають бренди таких категорій як бридж та помірні. Основними
проблемами, що постають перед українськими дизайнерами є необхідність великих інвестицій
для запуску власного бізнесу, відсутність маркетингової стратегії побудови бренду та, поки що,
недовіра українського споживача до якості вітчизняних товарів.
Поняття брендингу містить комплекс інформації про продукт, символічно втілений за
допомогою атрибутів бренду і призначений для ідентифікації продукту на ринку. Але на
відміну від продукту, брендинг не створюється на виробництві, він формується та існує у
свідомості споживачів, забезпечуючи емоційний зв'язок між їхнім сприйняттям і
функціональністю продукту. На основі проведених досліджень визначено чинники успішності
бренду, а також етапи його розробки і просування на ринку, що дозволило створити нові
перспективні моделі розробки бренду модного одягу.
У межах дослідження розглянуто класифікації споживачів одягу, запропоновані різними
авторами (Е. Роджерсом, Д. Пікаловою тощо). Оцінюючи різні характеристики споживачів
з’ясовано, що на сьогоднішній день вони є дещо застарілими, а найбільшим вагомим фактором,
що впливає на рішення споживача є – цінова політика бренду модного одягу. Поглиблюючись у
процес становлення бренду виокремлено методи формування асортименту колекції і визначено
основні етапи створення колекції та основні принципи формування асортименту колекції одягу
та її окремих капсул. Отже, у роботі розглянуто питання загальної тенденції розвитку модних
брендів одягу в Україні та проблеми, що постають перед сучасними дизайнерами. Результати
дослідження стану легкої промисловості України та брендингу стали основою для
систематизації та аналізу практики функціонування і розвитку українських брендів за сучасних
економічних умов, узагальнення ключових особливостей і тенденцій формування існуючих
українських брендів та створення нових.
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УДК 687.174:687.07
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ДЛЯ
ВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ
Студ. О.В. Євтушик, гр. МгШМК1–15
Наук. керівники доц. Н.В. Остапенко, ас. А.І. Рубанка
Київський національний університет технологій та дизайну

Виготовлення сучасного, високотехнологічного одягу для ведення аварійнорятувального робіт в цивільній авіації залежить переважно від використаних матеріалів.
Особливо гостро проблема раціонально обґрунтованого вибору матеріалів постає при
пасивному способі захисту. Збереження життя рятувальника залежить від
раціонального підбору матеріалів верху, прокладки і підкладки за умов ґрунтовного
вивчення і аналізу стану проблеми розробки сучасного одягу обраного призначення.
Відомими фірмами постійно розширюється асортимент та удосконалюються
характеристики термостійких тканин. Найвідомішими компаніями, що займаються
розробкою та виготовлення термостійких матеріалів є Du Pont (США), Ten Cate Protect
(Нідерланди), Lenzing AG (Австрія), Carrington (Англія), Concordia (Бельгія), Inventex
(Канада), Retrolux (Італія), Toray Industries (Японія), Teijin Ltd. (Японія), H.F. Hartley,
Redmann & Smith (Англія), Icondale Systems (Німеччина), Чайковський текстиль (Росія),
ОАО «Светлогорск Химволокно» (Білорусія) тощо.
Вибір матеріалів одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт базується на їх
відповідності висунутим вимогам вогнестійкості, термостійкості, міцності, стійкості до
теплового випромінювання, конвективного тепла тощо. Матеріали повинні
забезпечувати необхідні гігієнічні умови під час роботи, нормальну терморегуляцію
організму, бути зручними, легкими, піддаватись вологому і хімічному чищенню від
забруднень.
На основі аналізу асортименту існуючих термостійких матеріалів на ринку
України для подальших досліджень обрано закордонні зразки тканин BV–120, XB 9340,
FlameStat Lite і RigChief як такі, що відповідають всім висунутим вимогам (табл.).
Таблиця – Характеристика матеріалів для захисного одягу із задекларованими виробником
показниками
Фактичне значення (характеристика) показника
Найменування показника,
Пробан (Proban
Пробан (Proban
Піровейтекс
Номекс (Nomex
одиниці вимірювання
anti-static XB
anti-static
(Pyrovatex antiBV-120)
9340)
FlameStat Lite)
static RigChief)
Вогнестійка
Просочування
Просочування
Просочування
Тип обробки
обробка
Proban
Proban
Pyrovatex
Вміст складників
Бавовна – 75
Nomex – 100
Бавовна – 100
Бавовна – 100
сировинного складу, %
Kevlar – 25
Вид переплетення
Саржеве
Саржеве
Саржеве
Саржеве
Поверхнева густина, г/м2
265
340
250
370
«Ten Cate
«Ten Cate
Назва компанії, країна«Carrington»,
«Daletec»,
Protect»,
Protect»,
виробник
Велико-британія
Норвегія
Нідерланди
Нідерланди

З метою прогнозування властивостей матеріалів у заданих межах протягом
означеного часу як на етапі проектування одягу, так і в процесі його експлуатації
доцільно дослідити поведінку зразків обраних тканин для застосовування їх при
створенні більш надійного аварійно-рятувального спеціального одягу.
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УДК 687.02
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ
Студ. А.О. Дрозденко, гр. МгШМК1–15
Асп. Т.В. Вець
Наук. керівник доц. К.Л. Пашкевич
Київський національний університет технологій та дизайну

Автоматизоване проектування одягу є одним з найбільш перспективних напрямів
розвитку сучасної швейної промисловості. Сьогодні САПР автоматизують весь процес
проектування одягу від розробки ескізу до розробки лекал виробу і його примірки на
електронному манекені. Серед сучасних САПРО виділяють програми дво- і тривимірного
проектування. Програми, які реалізують технологію проектування 2Д в 3Д дають можливість
візуалізації одягу на електронному манекені фігури людини. Програми 3Д в 2Д передбачають
розгортання тривимірного образу одягу у готові лекала, але цей напрям сьогодні недостатньо
розроблено.
Аналіз програм технології 2Д в 3Д показав достатній рівень їх розвитку та
реалістичності отриманих моделей. Розглянуто та виконано порівняльний аналіз модулів
Runway Designer (САПР Optitex, Ізраїль), V-Stitcher (САПР Gerber Garment Technology, США)
та програми JULIVICLO3D (САПР JULIVI, Україна), які забезпечують можливість візуалізації
одягу на електронному манекені фігури людини з урахуванням особливостей будови тіла
людини, статі, розміро-зросту. Перевагами розглянутих програм є можливість одягнути
модельну конструкцію на віртуальний манекен, що зберігає час на виготовлення дослідного
зразка, недоліками – те, що представлені модулі вимагають удосконалення, тому що не дають
ідеальної візуалізації. Серед програм технології 3Д в 2д проаналізовано можливості програми
для тривимірного моделювання одягу LookStailor (Японія), програми Tukatech (США), які
дають можливість отримати розгортку тривимірного образу швейного виробу в готові лекала.
Такі програми є простими у використанні, вони користуються попитом у звичайних споживачів
одягу, а не у фахівців швейної промисловості, тому що їх основним недоліком є незадовільна
якість отриманих лекал.
Проаналізувавши можливості розглянутих програм нами зроблено висновок, що
найбільш вдалими є програми гібридного типу, які реалізують технологію 2Д в 3Д з подальшим
моделюванням одягу у тривимірному просторі.
Для створення інформаційного забезпечення процесу тривимірного моделювання одягу
було систематизовано існуючі засоби моделювання та розроблено класифікацію членувань
одягу. Виявлено, що тривимірне моделювання одягу можливе для прийомів площинного
моделювання одягу (моделювання рельєфів, кокеток, підрізів тощо) у межах певної тектонічної
форми виробу, так як об’ємні і складні драпіровки поки що реалізувати досить складно. З
метою удосконалення інформаційного забезпечення для тривимірного моделювання одягу
проаналізовано та визначено оптимальні мінімально необхідні лінії членування та основні
антропометричні точки на віртуальному манекені жіночої фігури. Встановлено відповідність
точок на манекені та плоскій базовій конструкції плечового жіночого одягу з метою її одягання
на електронний манекен. Розроблено базу даних перетворення деталей базової конструкції для
тривимірного моделювання жіночого плечового одягу, знайдено оптимальні величини
перетворень з урахуванням властивостей тканин. Перспективою подальших досліджень є
розробка інформаційного забезпечення для різних видів одягу з різних матеріалів, визначення
оптимальних величин модифікування та вивчення механізму модифікації для автоматизації
процесу тривимірного моделювання. Розроблені елементи інформаційного забезпечення
можуть бути використані при розробці програм тривимірного проектування одягу.
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УДК 75(07)
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
ДИЗАЙНЕРІВ-МОДЕЛЬЄРІВ
Асп. І.В. Фролов
Асп. А.І. Рубанка
Наук. керівник проф. В.О.Мусієнко
Київський національний університет технологій та дизайну

Навчальний процес орієнтується на розвиток творчих здібностей та розкриття
можливостей студентів, розвиваючи при цьому професійні та індивідуальні якості, які властиві
тільки фахівцям творчих професій, такі як спостережливість; зорова пам'ять; оцінка «на око»
розмірів масштабності, контрастності натури; лаконічності передачі натури в рисунку при
зображенні. Теоретичні засади такої роботи розкриті в курсі «Основи живопису та
кольорознавства» і спрямовані на розвиток творчого мислення, засвоєння основних вимог
композиції (цілісність, закінченість, врівноваженість), які значно збагачують та розширюють
арсенал засобів для реалізації власних ідей при розробці конкретних виробів, конкуренто
спроможних на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Одним із ефективних засобів в досягненні мети навчального процесу є використання
короткотермінових рисунків (начерків та замальовок) тривалістю 3 – 5хв. Поетична творча
робота над виконанням начерків та замальовок дозволяє виховувати у студентів цілісне
бачення натури, вміння виділити характерне, головне і лаконічно та грамотно передати ці
особливості в рисунку при зображенні.
Особливе призначення такої творчої роботи полягає в тому, що вона спрямована на
глибоке розуміння та опанування всіх тонкощів, деталей технології виконання начерків та
замальовок, які є базою підвищення загального художньо-освітнього та професійного рівня.
Цілеспрямоване виконання короткотермінових рисунків (начерків та замальовок) створює
особливий вплив на розширення творчого арсеналу при роботі над академічним (тривалим)
рисунком, на розвиток та збагачення творчих здібностей студентів спостерігати, критично
аналізувати особливості натури, об’єкту, події, розвивати, розширювати можливості зорової
пам’яті, яка створює передумови для формування професійного мислення та уяву. Результатом
розвитку пам’яті студентів є поглиблення творчої уяви, яка збагачує можливості створювати
образи, форму, рисунок «від себе», тобто за уявою. Вплив на активацію можливостей здорової
пам’яті, багато в чому залежить від сили психоемоційного враження від побаченого (натури,
події, обставин), що створює значний відбиток в певних відділах великих півкуль головного
мозку і стимулює бажання затримати це в пам’яті та зберегти отриману інформацію. Однак,
після засвоювання програми теоретичного курсу студент зобов’язаний для свого професійного
зростання зосередити увагу на виконання практичних задач, а саме: постійно працювати над
розвитком природної здатності людини до спостереження, оцінки та всебічного аналізу натури,
форми чи події; вчитися бачити об’єкт в цілому та досягати розуміння взаємозв’язків між
окремими частинами цілого; постійний пошук форми, кольору, тону та експериментувати з
мотивами, елементами раніше побаченими. Творча робота над коротко терміновими рисунками
дозволяє студенту набувати багатого професійного досвіду, який створює можливість,
практично, з допомогою однієї лінії передати рух, об’єм, характер натури, виховує відчуття
пропорції, масштабності, спостережливість та збагачує уяву. Характер такої роботи змушує
виконавця логічно думати, виховує професійну звичку швидко оцінювати об’єкт в цілому та
використовувати найбільш виразні засоби (лінії, штрихи, плями, колір, тон) для об’єктивної
оцінки натури зображення. Таким чином, отримані теоретично-практичні навички, що
позитивно впливають та формують професійну кваліфікацію майбутніх фахівців, стають
необхідною органічною потребою, яка розкриває, збагачує творчі можливості та допомагає
ефективно опановувати професійну грамотність, розширюючи арсенал практичного
використання знань у творчій діяльності при створенні нових зразків промислових виробів.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА
Студ. Д.І. Гусєва, гр. МгШМК1–15
Наук. керівник доц. І.В. Проданчук
Київський національний університет технологій та дизайну

Натуральне хутро в якості матеріалу несе в собі необмежені стилістичні можливості для
художнього проектування хутряних виробів. Різні методи дизайну хутрового напівфабрикату і
шляхом комбінації його з іншими матеріалами, такими як текстиль, рідкісні види шкіри
екзотичних тварин і рептилій, дає можливість створювати вироби сучасного дизайну.
Проаналізувавши існуючу класифікацію інноваційних методів обробки хутрового
напівфабрикату, було визначено, що вона застосована як засіб упорядкування методів за
ознаками естетичності, функціональності, єдності форми, економічності і рентабельності при
виготовлені виробів з одного виду хутра.
Іноземні виробники прагнуть впровадити в Україні свої інноваційні методи – це
сприятиме зростанню рівня виробництва в галузі хутряної промисловості і підвищенню
виробничої культури і майстерності фахівців. Проаналізовані методи дизайну хутрового
напівфабрикату, розроблені «Saga Furs of Scandinavia» у співпраці з відомими дизайнерами, які
працювали в Дизайн-Центрі «Saga» над створенням своїх колекцій. Дані методи представляють
сукупність ознак естетичності і художньої виразності, функціональності, економічності. Це
методи: «лисій комір з хутряною бахромою»; «лисяча черепиця»; «повітряна лисиця»; «шахова
дошка-мозаїка»; «хвилеподібне хутро лисиці»; «лисячі ланцюжки»; «хутряна луска»;
«діагональне з'єднання»; «хутряні бульбашки»; «хвиляста лінія»; «шов підвищеного ефекту»;
«мережевий»; «перевертання»; «в'язання»; «перфорація». Однією з найважливіших їх
характеристик є економія корисної площі хутрового напівфабрикату від 20% до 60% при
створенні одягу та аксесуарів. Ці методи забезпечують естетичну значимість, подібну
виразність хутряного виробу і економію витрат на його виробництво, що визначає вартість
готового виробу.
Вивчення методів дизайну хутрового напівфабрикату надало можливість виділити
прийоми, які є найбільш ефективними для вітчизняного хутрового виробництва – це
«мережевий», «перевертання», «перфорація».
При «мережевому» шкури можуть бути використані як цілісних, так і комбінованих
варіантів при виготовлені виробів, а також в якості декорування деталей одягу. І як наслідок
«мережевий» метод дає можливість: збільшити площу хутряної шкури в 1,5÷1,8 рази; надати
шкурам легкість, зменшити їх вагу; отримати новий цікавий малюнок волосяного покриву.
Метод «перевертання» сприяє: наданню нових властивостей фактурі хутрового
напівфабрикату; ефективному використанню хутрового напівфабрикату хутра з довгим
остьовим волосом; забезпеченню функціональності виробу.
Метод «перфорація» шкір з довгим остьовим волосом використовується для збільшення
корисної площі (в залежності від виробу, шкуру розтягують в довжину або в ширину).
При методі «в'язання» шкуру нарізають на тонкі смуги і перекручують так, щоб волос
опинився як всередині, так і зовні, отримуючи «хутряну» пряжу.
Проаналізувавши існуючу класифікацію сучасних методів обробки натурального хутра,
було визначено, що в існуючій класифікації не вистачає такого методу, як комбінаторика (хоча
їм користуються вже багато років) – поєднання хутра з різними матеріалами або поєднання
хутра з різною висотою остьового волосу. Комбінаторику запропоновано розподілити на такі
види: хутро зі шкірою; хутро зі тканиною; хутро одного виду з різною висотою остьового
волосу; хутро різного виду з різною висотою остьового волосу. В сучасному світі, де дизайнери
використовують найрізноманітніші поєднання, дана класифікація буде дуже корисною.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ ОДЯГУ
В СИСТЕМІ «МАНЕКЕН-ОДЯГ»
Студ. Л.О. Кільніцька, гр. МгШМК1–15,
Студ. Т. Журавльова гр. БШМКск 1–15
Наук. керівник доц. К.Л. Пашкевич
Київський національний університет технологій та дизайну

Внаслідок стрімкого розвитку технологій тривимірного сканування та створення
віртуальних манекенів особливо актуальною є проблема розробки інформаційного
забезпечення цього процесу. Аналіз сучасних програм показав, що тривимірна візуалізація
моделей одягу відбувається у двох напрямках: графічний дизайн та програми для індустрії
моди, а саме віртуальні примірочні та САПР одягу. Ступінь реалістичності моделей одягу
досягається врахуванням таких факторів: механічних і фізичних властивостей тканин; взаємодії
тканини з манекеном; візуальних властивостей матеріалу тощо.
Серед переваг програм тривимірної візуалізації одягу можна виділити зменшення
витрат на відшивання експериментальних зразків одягу, скорочення часу на впровадження
моделі у виробництво, врахування властивостей матеріалів при проектуванні одягу,
забезпечення якісної посадки виробу на фігурі тощо. На разі, проблема художньої візуалізації
одягу, його художньо-конструктивного оформлення у тривимірному просторі вирішена, але й
досі залишається відкритим питання технічної складової 3D візуалізації, що включає балансові
характеристики, товщину та характер розподілу повітряного прошарку, у тому числі з
врахуванням властивостей матеріалів. Для роботи обрано напрям дослідження властивостей
текстильних матеріалів та їх впливу на величину та характер розподілу повітряного прошарку у
системі манекен-одяг.
Сьогодні існує проблема пов’язана з різними підходами до врахування властивостей
тканин – методи та показники, що використовуються у вітчизняній практиці, розходяться з
методами впровадженими іноземними розробниками програмного забезпечення. Визнаний
метод Kawabata Evaluation System (KES) та простіший FAST метод, які засновані на
експериментальному вимірюванні деформацій подовження, зсуву і вигину нормованих зразків
тканин. Для реалістичної передачі поверхні матеріалів у програмах тривимірного моделювання
одягу існують методи «Finite Element method» та більш простий «Рarticle systems», що полягає у
поданні поверхні у вигляді сітки, сегменти якої рухаються відповідно до фізико-механічних
властивостей тканини.
В якості об’єкта дослідження обрано жіночу плечову основу довжиною до лінії талії,
прямого силуету з конструктивною прибавкою Пт=14 см. Виготовлено 9 макетів з костюмних
тканин з різними властивостями та отримано фотознімки поперечних перерізів на рівні лінії
талії (вид знизу) системи манекен-одяг. Кожен з перерізів поділено радіус-векторами з кроком
10 градусів та визначено величину повітряного прошарку між поверхнею макету та манекеном.
Отримані дані представлено у вигляді графіків, які показують форму поперечних перерізів,
характер хвилястості поверхні матеріалів, екстремальні точки, величини повітряних прошарків
на ділянках спинки, пілочки та пройми. Виявлено, що основними показниками, які впливають
на форму одягу є коефіцієнт драпірувальності та жорсткість щодо згинання по утоку.
Встановлено, що чим більше драпірувальність тканини, тим більше «хвилястість» перерізу
макету. Так, зразок з коефіцієнтом драпірувальності 49% мав більш хвилясту форму
поперечного перерізу, а зразок з коефіцієнтом драпірувальності 31% характеризувався більш
гладенькою формою перерізу. Зразки з великою жорсткістю по утоку менше драпіруються та
мають простішу, заломлену у декількох місцях форму поперечного перерізу. У подальшому
планується дослідити величини та характер розподілу повітряних прошарків для виробів
іншого асортименту на різних конструктивних рівнях та вирішено зменшити варіабельність
фізико-механічних показників досліджених тканин.
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УДК 687.016:687.17
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
КОМБІНЕЗОНІВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
Студ. М.С. Головко, гр.МгШМК2–15
Наук. керівник доц. Т.О. Полька
Київський національний університет технологій та дизайну

Основним засобом індивідуального захисту, що повинен захищати шкіряні покрови
працівника служби з надзвичайних ситуацій – є комбінезон рятувальника, призначений для
захисту особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час виконання завдань не
пов’язаних із пожежогасінням (розбирання завалів та конструкцій будинків і споруд, проведення
аварійно-рятувальних робіт під час виникнення дорожньо-транспортних пригод).
В результаті аналізу умов експлуатації комбінезонів для працівників служби з
надзвичайних ситуацій було вивчено режим роботи, характеристику діяльності працівника,
види рухів, що застосовуються під час виконання професійних обов’язків. Конструктивнотехнологічні рішення виробу при цьому повинні забезпечувати статичну та динамічну
відповідність, високі гігієнічні показники та показники надійності.
Особливості умов експлуатації захисного одягу для працівників служби з надзвичайних
ситуацій вимагають використання сучасних високоефективних виробів з високим ступенем
обґрунтування показників призначення, ергономічності та надійності, які б забезпечували такі
основні вимоги до конструкції: дизайн комбінезона повинен передбачати можливість його
використання з пожежним рятувальним поясом, каскою (шоломом), захисними взуттям та
рукавицями, засобами захисту органів дихання та зору; комбінезон має виготовлятися не
менше ніж п’яти умовних розмірів згідно з ДСТУ EN 340; конструкцією комбінезона може
бути передбачено можливість регулювання розміру одягу та припасування його до фігури за
рахунок наявності спеціальних елементів; конструкція комбінезона має передбачати захист від
механічних факторів плечей,ліктів та колін; комбінезон повинен мати сигнальні смуги
шириною не менше ніж 50 мм з флуоресцентним та/або світлоповертаючим покриттям;
центральна застібка повинна мати застібку-«блискавку» за всією довжиною; кишені мають
бути прорізні внутрішні і закриватися за допомогою застібок-«блискавок» та бути
водонепроникними; на комбінезоні має бути кишеня для радіостанції; комбінезон повинен
мати комір висотою від 8 см до 10 см, в якому має бути передбачена можливість регулювання
ступеня його прилягання в ділянці шиї; для зменшення фізіологічного навантаження під час
використання комбінезона повинні бути передбачені вентиляційні отвори.
З метою розробки нових моделей, що відповідають сучасним вимогам на основі аналізу
існуючих комбінезонів, матеріалів для виготовлення та умов їх експлуатації було
запропоновано систему «Конструктор». При цьому, було визначено такі рівні поділу плечової
частини комбінезону: базова конструкція (БК) верхньої частини (1.1), конструктивний устрій
пілочок (1.2), конструктивний устрій спинки (1.3), конструктивний устрій рукава (1.4), комір
(1.5), бортова застібка (1.6), низ рукава (1.7), пояс (1.8), нагрудні кишені (1.9), кишені у нижній
частині пілочок (1.10), кишені на рукавах (1.11), бічні кишені (1.12), внутрішні кишені (1.13),
налокітники (1.14), плечові накладки (1.15).
Для поясної частини комбінезону в системі «Конструктор» визначено такі рівні: БК
штанів (2.1), конструктивний устрій передніх половин штанів (2.2), конструктивний устрій
задніх половин штанів (2.3), бічні кишені штанів (2.4), кишені на передніх половинах штанів
(2.5), низ штанів (2.6), наколінники (2.7). Для виробу вцілому в системі було розглянуто такі
рівні: сигнальні смуги (3.1), вентиляційні отвори (3.2), знаки розрізнення (3.3).
Розроблена система «Конструктор» дозволяє методом комбінаторики отримати нові
технічні рішення виробів, що відповідають вимогам, визначеним в результаті вивчення умов
експлуатації даного виду одягу.
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УДК 687.17+687.18
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РІЗНОВИДІВ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ
Студ. В.Л. Полєвод, гр. МгШМК1–15
Наук. керівник доц. Н.В. Остапенко, доц. Т.В. Луцкер
Київський національний університет технологій та дизайну

Вироби різного призначення повинні забезпечувати комфортний мікроклімат
підодягового простору організму працівника під час виконання їм виробничої діяльності, в
тому числі завдяки використанню таких поширених складових, як вентиляційні елементи.
Нами проаналізовано та систематизовано за різними ознаками різновиди вентиляційних
елементів (отвори, системи, охолоджувальні елементи тощо) серед існуючого асортименту
одягу, головних уборів, взуття, рукавичних та панчішних виробів спеціального, спортивного,
воєнного призначення тощо, виявлено їх конструктивні особливості.
На основі проведених аналітичних досліджень запропоновано узагальнені
класифікаційні угруповування вентиляційних елементів за асортиментом, кількістю, розміром,
формою, ступенем регулювання, способом обробки, зоною розміщення щодо виробу та шарів
пакету матеріалів тощо. Так, наприклад, вироби із синтетичних матеріалів з плівковим,
металізованим покриттям, із прогумованих матеріалів, із штучної шкіри і замші повинні мати
відлітні деталі, перфоровані сітки, отвори або інші аналогічні «відкриті» вентиляційні елементи
тощо, що забезпечують повітрообмін.
При експлуатації спеціального одягу необхідно враховувати змінні параметри
оточуючого середовища, характер виробничої діяльності робітника, властивості матеріалів, і,
як наслідок, можливість ступеня регулювання безпосередньо самим споживачем нормального
тепло- і газообміну організму людини з навколишнім середовищем. Конструктивнотехнологічні рішення таких «закритих» елементів передбачають застосування планок, клапанів,
листочок різних форм та розмірів, способів і засобів з’єднання з виробами тощо.
Ступінь регулювання вентиляційних елементів можна змінювати шляхом їх розстібання
(застібання), фіксації на текстильну застібкою, застібку-блискавку, кнопки тощо. Так,
наприклад, працівник за потреби має можливість змінювати або зберігати температурний
режим у підкостюмному просторі незалежно від температури повітря зовнішнього середовища
і швидкості вітру. Достатньо різноманітними є розміри та форми вентиляційних отворів, що
можуть бути щілиноподібними, круглими, ромбовидними, овальними, квадратними,
прямокутними, трикутними, комбінованими тощо.
За способом обробки вентиляційних елементів розрізняють отвори в швах, обметані,
обшивні, із застосуванням перфорованого матеріалу та різноманітної фурнітури.
За зоною розміщення щодо виробу відомими та поширеними є вентиляційні елементи у
підпахвових западинах, швах пришивання кокетки, бічних та рукавних швах, на спинці в зоні
лопаток та у середньому шві, на пілочках в області грудей різноманітних форм, розмірів у
плечових виробах; та у крокових, бічних швах передньої і задньої половин, ділянці під коліном
у поясних виробах.
За зоною розміщення щодо шарів пакету матеріалів виокремлено «зовнішні» та
«внутрішні» вентиляційні елементи. До «зовнішніх» належать елементи, що знаходяться на
лицьовій стороні виробу, до внутрішніх – на зворотній та між шарами пакету матеріалів,
наприклад, із сторони підкладки, кишені тощо. В будь-якому разі для забезпечення ефективної
вентиляції і нормального теплового стану ці елементи виробу мають взаємодіяти між собою.
Тому, на основі аналізу асортименту існуючих виробів різного призначення нами
систематизовано вентиляційні елементи одягу за різними ознаками для розробки інформаційної
бази.

68

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Ергономіка і проектування одягу

УДК 687.016
РОЗРОБКА ТВОРЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ПРЕТ-А-ПОРТЕ
В ЕТНІЧНОМУ СТИЛІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Студ. А.В. Подригуля, гр. МгШМК2-15
Наук. керівник доц. Т.М. Баранова
Київський національний університет технологій та дизайну

Під час створення колекцій одягу необхідно враховувати вимоги, що висуваються до
нього, в тому числі відповідність напрямку моди. В колекціях прет-а-порте сучасних
дизайнерів наразі актуальним є використання етно-мотивів.
Етнічний стиль в моді – стиль, в якому в елементах одягу відтворюються риси
національного костюма певного народу (етносу): крій, матеріали, кольори, орнаменти, декор,
аксесуари тощо. У наші дні етнічний стиль вже завоював провідні позиції в світі моди і не
збирається їм поступатися. У ньому існує безліч етно напрямків, основні з яких:східний,
індіанський, російський, африканський, грецький, індійський, єгипетський, азіатський.
Для майбутньої колекції було обрано за
основу східний та африканський напрямки етностилю. Джерелом натхнення для розробки
колекції стали норвезькі церкви, норвезька
вишивка, орнаменти і мережки, які мають свої
неповторні риси за формою та колористичним
виконанням. В роботі була проаналізована
форма, структура, елементи норвезьких церков
за формоутворюючими та осьовими лініями, а
також лініями членування творчого джерела. На
основі результатів аналізу народилась ідея
розробки ліній силуету (геометрії форми) та
відтворення в моделях одягу внутрішньої
структури творчого джерела в узагальненому
Рисунок- Трансформація творчого джерела у
вигляді та образному вирішенні. Таким чином
форму одягу
був розроблений об'єкт проектування – сукня
жіноча, що в подальшому стала базовою
моделлю колекції одягу в етнічному стилі (рис).
В результаті проведеного аналізу тенденцій моди для розробки моделей колекції було
вирішено використати прийоми трансформації, зважаючи на те, що трансформовані вироби в
даний час користуються великим попитом серед споживачів та широко застосовуються
сучасними дизайнерами при створенні колекцій одягу. Багатофункціональні предмети одягу,
перетворення яких відбувається з мінімальною витратою часу, здатні задовольняти потреби
сучасної людини, що живе активним, динамічним життям. Це пов'язано саме з можливістю
видозмінювати і трансформувати різні елементи одягу, тим самим моделювати і отримувати
безліч варіантів модного костюма, а також представляти його в різних стильових рішеннях.
В базовій моделі (рис. 1) застосовані наступні прийоми трансформації: розтягненнястискання, відділення-приєднання, що дозволяє знімати і від’єднувати бічну частину сукні, та
змінювати розміри знімної деталі із забезпеченням зручності у використанні. Використання в
моделях колекції елементів, що трансформуються, забезпечить подовження терміну їх
експлуатації та морального зносу внаслідок різноманітності образів, що можуть бути створені
всередині кожної моделі в процесі експлуатації.
Отже, майбутня колекція прет-а-порте буде відповідати сучасним напрямкам моди як в
стильовому рішенні, так і в методах та прийомах реалізації колекції в матеріалі, що сприятиме
задоволенню споживчих вимог та попиту на готові моделі колекції.
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УДК 687.016: 658.512.2
ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ НА БАЗІ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ МОДИ
Студ. С.М. Довганюк, гр. МгШМК2-15
Наук. керівник доц. К.Л. Пашкевич (КНУТД)
Київський національний університет технологій та дизайну

Аналіз духовного спадку України, розкриття значення національної культури є
визначною діяльністю для розвитку соціальних та економічних чинників, що формують
поняття бренду «Україна», адже бренд держави тісно впливає на популяризацію моди та її
розвиток в державі і за її межами. Репрезентуючи культуру, її атрибути та духовний світ
українців відбуваються процеси відновлення та оновлення, структуризації та самоідентифікації
культури, як наслідок, відбувається процес утворення нових соціально-цінних орієнтирів у
мистецтві та моді.
В наш час проблематика формування українських брендів спрямовується, перш за все,
на діяльність щодо підняття іміджу та бренду нашої держави, формування неповторності її
образу на міжнародній арені. Сучасна вітчизняна індустрія моди у порівнянні із світовою є
недосконалою та знаходиться у процесі розвитку. Українська культура повільно інтегрується в
європейський та світовий модний культурний простір. За останні десятиліття брендингова
стратегія щодо розвитку брендів все більше опирається на першочерговий ідейний зміст та
напрямок творчості дизайнера та кінцевої продукції. Невичерпність етносу кожної країни є
вдалим стратегічним художнім каналом для залучення його до виділення бренду з-поміж
інших. Дана стратегія інновації бренду дає можливість розширити можливості дизайнера та
привернути увагу до націоналізації бренду.
На фоні глобалізаційних процесів відбувається інновація моди, як оновлення через
актуалізацію традицій. Так, вдала ребрендингова інновація в плані зміни позиціонування
бренду в ідейне русло етнічних тенденцій дозволяє бренду еволюціонувати та розширити межі.
Сьогодні невміле позиціонування товарів моди, застарілі методи оцінки ефективності
діяльності брендів спричиняють недосконалість параметрів ринку вітчизняної моди. Тому, в
результаті проведення аналізу брендингу та його ключового чинника для творчої інтерпретації
– етносу, було визначено етапи створення бренду, принципи соціальних та технологічних
аспектів побудови бренду. Виявлено базові умови становлення бренду на ринку у відповідності
до його конкурентоспроможних властивостей, а також розглянуто асоціативні ряди, що
впливають на сприйняття бренду серед споживачів.
При дослідженні тематики етно виявлено низку причин, через які бренд повинен
звертатися до етносу, переваги та доцільність етноорієнтованих брендів та різновиди етно
джерел, що можуть бути інтерпретовані в творчу діяльність бренду. В процесі сегментування
етноорієнтованого бренду на основі дослідження ринкової кон’юнктури в етнічній моді
визначено етапи розробки етноорієнтованого бренду, керуючись діяльністю світових
зарубіжних брендів, що запозичують українську етно тематику у своїй творчості, а також в
результаті аналізу вітчизняних етнобрендів. Як наслідок, визначено шляхи виведення бренду на
український ринок з урахуванням оцінкової характеристики вартості бренду. Кінцевим
результатом в «піраміді побудови» бренду можна завбачити розробку власного етно
орієнтованого бренду.
Отже, розвиток національного культурного контексту в Україні поступово набирає
обертів. Культурна спадщина України повільно, але впевнено еволюціонує та долає кордонні
межі. «Українське» продукується у творчості вітчизняних та зарубіжних дизайнерів завдяки
трансформації автентичного українського вбрання та аксесуарів, що дозволяють створювати
нові дизайн-концепції, що популяризує не лише модний бренд, а й так званий бренд «Україна».

70

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Ергономіка і проектування одягу

УДК 687.016:687.151.2
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕСІЛЬНОГО АНСАМБЛЮ
НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Студ. Г.О. Дубінецька, гр. МгШМК1–15
Наук. керівники доц. Н.В. Остапенко, ас. А.Ю. Антонюженко
Київський національний університет технологій та дизайну

Для систематизації елементів виробів весільного ансамблю на основі принципів
трансформації проаналізовано асортимент існуючого одягу. Різновиди весільних ансамблів з
визначеного кола класифіковано за призначенням, асортиментними групами, статтю, віком,
кількістю шлюбів, стилем, сезоном, опорними поверхнями, ринковою ціною, способом
виробництва, площею контакту з тілом, тривалістю використання, ступенем оздоблення тощо.
Серед різновидів складових весільного ансамблю аналітично досліджено верхній одяг,
білизняні, корсетні, панчішно-шкарпеткові, рукавичні вироби, головні убори, аксесуари тощо.
На основі відомих базових принципів трансформації систематизовано елементи (деталі, вузли)
весільного одягу за функціональними ознаками та засобами з’єднання. Доцільно виокремити
такі функції, серед яких найбільш поширеними є зміна силуетної форми виробу,
зміна/регулювання довжини і об’єму виробу, адаптація виробу до морфологічних ознак
нареченої, регулювання ступеня прилягання до тіла, зміна естетичного вигляду виробу, зокрема
відтінку чи кольору виробу, експлуатаційних властивостей виробу, покращення
ремонтоздатності виробу, зміна об’ємно-просторової форми виробу/деталей виробу, наявності
деталей, фіксація виробу на необхідній ділянці тощо.
Принцип «відділення – приєднання» у весільних виробах забезпечується знімними
шарами фати, спідниці, шлейфом, частинами спідниці, бретелями, кокетками, поясами, болеро,
накидкою, рукавами, елементами оздоблення тощо, які можуть бути зміненими та фіксованими
за допомогою кнопок, гачків та вічок, начіпних петель та ґудзиків, роз’ємної застібкиблискавки, петель та шнурівки, зав’язок, текстильних застібок, шпильок тощо.
Принцип «регулювання – фіксація» у весільному одязі забезпечується зміною довжини
бретелей, поясів, шлейфу, ширини виробу на різних ділянках за допомогою пат, манжет,
зав’язок, петель та шнурівки, кулісок зі шнурками, металічними каркасами чи дротами.
Фіксація здійснюється за допомогою текстильної застібки, кнопок, тасьми з гачками та
трирядними вічками, гачків та вічок, ґудзиків та петель, зав’язок, фіксаторів для шнурків чи
металічних каркасів, регуляторів довжини (рамка, кільце), затискачів, панчохотримачів,
пряжок, ланцюжків та застібок для них тощо.
Принцип «розтягування – стягування» у весільному одязі забезпечується
використанням еластичної тасьми, ниток, мережива, талієвих та нагрудних внутрішніх
еластичних кріплень для корсетів та ліфів, ластику та інших матеріалів з розтяжністю на різних
ділянках виробу, зокрема у таких вузлах, як манжети, бретелі, пояси, куліски тощо.
Принцип «суміщення – розсування» забезпечується зміною конфігурації, форми чи
положення відносно тіла виробів чи їх деталей на різних ділянках, наприклад, пілочки та
спинки по лінії талії, рукава по низу, спідниці на ділянці кріплення до виробу, нижньої спідниці
по лінії верху, ротонди на ділянці горловини, сумки-мішечка при відкриванні і закриванні
тощо, для чого використовують куліски, стрічки, шнури, тасьми, нитки, еластичні тасьми,
блочки, люверси тощо.
Згідно наведених вище прикладів розглянуто також такі відомі принципи
трансформації, як «згортання – розгортання», «заміщення», «поєднання – вкладення».
Результатом використання елементів на основі принципів трансформації є розширення
естетичних і ергономічних показників та вимог призначення, надійності тощо весільного одягу.
Надана систематизація дає змогу проаналізувати відомі варіанти їх використання, створити
інформаційну базу для подальшого використання, створює передумови для розширення та
оновлення елементів на основі принципів трансформації.
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УДК 687.016
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ РУКАВИЧОК
ЖІНОЧИХ
Студ. Д.М. Заскока, гр. МгШМК1–15
Наук. керівник доц. М.С. Винничук
Київський національний університет технологій та дизайну

Вивчення та застосування систем автоматизованого проектування (САПР) сьогодні є
актуальним в усіх сферах виробництва, так само, як і в легкій промисловості. Сучасні САПР
одягу дають можливість виконувати різні етапи проектування швейних виробів, включаючи
аксесуари. Отже, актуальною є розробка рекомендацій щодо удосконалення процесу
проектування рукавичок жіночих в автоматизованому режимі, що і стало метою досліджень.
Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз модних тенденцій рукавичок
жіночих, розроблено класифікацію рукавичок (рис. 1), досліджено аналіз вимог споживачів
щодо матеріалів та тривалості використання, проаналізовано методики побудови конструкцій
рукавичок.

Рисунок – Загальна класифікація рукавичок

Для застосування автоматизованого режиму при проектуванні рукавичок жіночих
необхідно визначити вихідну інформацію про особливості конструкції рукавичок (класичні,
укорочені, довгі, мітенки або рукавички без пальців); властивості матеріалів, що
застосовуються при виготовленні виробів. Властивості матеріалів враховуються на етапі
вибору прибавок, що повинні забезпечувати свободу руху та мінімальний тиск на тіло людини
та створювати повітряний прошарок.
Для визначення розміру рукавички потрібно виміряти сантиметровою стрічкою долоню
в найширшому місці. Існує 2 системи розрахунку розміру – традиційна система, де розмір
розраховується у французьких дюймах, і європейська, яка ґрунтується на англійських дюймах.
Розрізняються вони по довжині дюйма: французька – 2.71, а англійська — 2.54, і останнім
часом перший варіант використовується набагато рідше, ніж другий. Після вимірювання долоні
отриманий результат слід округлити до 0.5.
Отже, на основі визначених особливостей буде продовжено дослідження щодо
удосконалення процесу проектування рукавичок жіночих, що є актуальним завданням на
сучасному етапі.
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УДК 65.012.12: 677.074:687.1
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ ОДЯЗІ
Студ. В.В. Керсновська, гр. МгШМК1–15
Наук. керівник доц. К.Л. Пашкевич
Київський національний університет технологій та дизайну

Розвиток XX-XXI століть в суспільстві характеризується швидким розвитком
інноваційних технологій майже в усіх галузях науки. Інноваційна діяльність в легкій
промисловості впроваджена на усіх стадіях виробництва одягу, взуття, тканин та інших товарів.
Результатом є створення високотехнологічного текстилю, застосування новітних технологій та
конструктивних рішень в виробництві одягу, удосконалення обладнання, що зменшує витрати
часу на виготовлення продукції та підвищує якість виробництва, використання відходів
сировини тощо. Інноваційні технології активно впроваджуються у фешн-індустрію, впливаючи
на формування модних тенденцій.
Актуальність теми дослідження обумовлена появою великої кількості інноваційних
технологій, що суттєво розширюють можливості розробки і створення модного одягу,
підвищенням рівня життя населення та зростаючими вимогами до розмаїття дизайну і
технічних характеристик одягу, впливом процесів глобалізації та інформатизації суспільства.
Аналіз літературних джерел, мережі Інтернет дав можливість окреслити кілька напрямів
впливу інноваційних технологій та їх застосування в сучасному проектуванні об’єктів дизайну.
Основні сфери застосування інноваційних технологій в одязі – це спеціальний одяг (медичний,
військовий, спортивний тощо); святковий одягу для спеціальних подій (для виступу або
перфомансу, подіуму тощо); повсякденний одяг з покращеними ергономічними,
експлуатаційними та іншими показниками тощо.
Зараз активно впроваджуються високотехнологічні текстильні матеріали. «Розумний»
текстиль (smart materials) – це тканини з унікальними властивостями, які створюються з
використанням новітніх досягнень хімічної промисловості і NBIC (нано-, біо-, інфо-,
когнітивних) технологій. Сфера застосування нанотекстилю – це, наприклад, спеціальний одяг
– медичний (для хворих людей, дітей з ДЦП тощо), повсякденний одяг з покращеними
показниками (брудовідштовхуючими властивостями, підвищеною зносостійкістю тощо).
Ще один з напрямів розвитку інноваційних технологій – це впровадження
різноманітних гаджетів в одязі, взутті та аксесуарах. Технології, які можна одягнути» (wearable
technologies) – це одяг і взуття з вбудованими сенсорами, датчиками, які здатні стежити за
станом здоров'я своїх власників, давати рекомендації на основі аналізу зібраних показників.
Наприклад, завдяки вбудованим в тканину гнучким сенсорам одяг відстежує всі рухи свого
власника або відслідковує тиск людини, а у випадку екстреної ситуації може викликати
швидку. Різноманітні світлодіодні дисплеї інтегровані в одяг, нагрудні пояси, браслети та інші
інновації використовують в медицині, спорті, туризмі тощо.
Останнім часом набули розвитку технології 3D-друку. Вони широко використовуються
в медицині (для друку протезів, штучних органів тощо), будівництві, приладобудуванні, а
також для виготовлення одягу і взуття. Сучасні 3D принтери використовують різні матеріали
для друку (металізований порошок, пластик, силікон тощо).
Таким чином, досліджено та проаналізовано основні напрями застосування
інноваційних технологій при виготовленні сучасного одягу. Результати досліджень показали
перспективність застосування в одязі інноваційних технологій, тому актуальним залишається
питання синергії традиційних форм одягу, базових конструктивні рішень і інноваційних
матеріалів. Перспективами подальшим досліджень є розробка моделей святкового жіночого
одягу з інтегруванням інноваційних технологій в текстиль. Завдяки цьому кожна людина зможе
проявляти свою креативність змінюючи дизайн свого одягу в реальному часі. Одяг з
інноваційними технологіями змінює сприйняття моди і відкриває людям нові способи
самовираження.
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УДК 687.016+687.12: 7.071.1 (430)
РОЗРОБКА ТВОРЧОЇ КОЛЕКЦІЇ МОДЕЛЕЙ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ
НА ОСНОВІ РОБІТ ХУДОЖНИКА КЕВІНА ЛУКБЕРТА
Студ. О.М. Мороко, гр. МгШМК1–15
Наук. керівник доц. Н.В. Остапенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Однією з найбільш актуальних проблем, що стоять перед сучасним суспільством, є
використання новітніх досягнень науки, техніки і мистецтва у формуванні довершеного
виняткового образу жінки. При розробці колекцій поширеним є використання мотивів полотен
майстрів живопису на основі застосування асоціативних методів активізації творчого мислення.
Суть такого методу полягає у інтерпретації та перенесенні концепції в цілому або/та окремих
ознак художніх творів, зокрема кольорової палітри, стилістичних особливостей, пластики,
принципу композиції живописного полотна, емоційного настрою тощо у створюваний образ
колекції.
Саме серію художніх творів сучасного німецького митця Кевіна Лукберта «Незвідані
світи» обрано творчим джерелом образів і форм шляхом використання у роботі відомого
методу фокальних об’єктів для проектування колекції моделей. Структурний аналіз творчого
джерела зазначених творів живопису дозволив виокремити їх колористичну гамму, силуетні
форми, пропорційні відношення членувань, орнаментально-декоративні прийоми тощо та
реалізувати їх у створюваному образі моделей колекції.
Концепцію образу «нереальності та ефемерності снів» колекції моделей реалізовано
через мінімальну кількість членувань, простоту крою, використання прозорих і легких тканин,
що втілюють чуттєвість та неусвідомленість сновидінь. Важливою ознакою колекції є її
цілісність, що забезпечується єдністю деталей стильового рішення, невимушеністю крою,
кольоровою гаммою – поєднанням синього та білого кольорів, використанням прозорих
матеріалів, вільними формами майже у всіх виробах. Вони формують особливий образ людини,
яка потрапила у світ снів, стилістичні ознаки виробів засвідчують їх винятковість.
Колекцію складають вироби широкого асортиментного ряду, які поєднані у різні
комплекти, зокрема сукні із боді, спідниці із блузками та боді тощо, що робить моделі більш
різноманітними та цікавими. Слід зазначити, що моделі спідниць і суконь мають
трапецієвидний розширений до низу силует, максимально вільні форми, містять фантазійні
елементи, що забезпечує комфортність й невимушеність в поведінці жінки. Також для надання
виробам ергономічності та неповторності запропоновано сукні та спідниці довжиною до
середини гомілки, а блузки – до середини стегна. Безпосередню читабельність зв’язку з
першоджерелом забезпечує імітація паркету на спинці блузки, зорі і візерунки на стінах
відтворені у оздобленні виробів із шифону, силует спідниць нагадує форму башти з картини, а
світильники імітують рукава. Стилістика виробів колекції передбачає використання таких
основних матеріалів, як сорочкова тканина для виготовлення блузок, віскозне трикотажне
полотно – для боді, шовк та матова органза – для суконь та спідниць, і таких декоративнооздоблювальних матеріалів, як шифон, бісер, бахрома, шнури, тасьма для виконання функції
підсилення візуальної екстравагантності, чуттєвості образу. Горизонтальні та вертикальні
членування моделей колекції, фігурні лінії, склади спідниць та призборювання по горловини і
низу сукні відтворюють ритмічну організацію і пропорційне членування форми. Ключовими
елементами, довкола яких формується й розвивається художньо-образне рішення кожного
комплекту є розширені, видовжені силуети, синьо-біла кольорова гамма, поєднання прозорих
тканин з непрозорими, яскраво виражене декорування спідниць, боді, блузок рюшами,
оборками, комбінуванням тасьм, стрічок, бісеру тощо.
Отже, при проектуванні колекції моделей жіночого одягу прет-а-порте проаналізовано,
виявлено і відтворено концепцію образу через елементи, що базуються на творах живопису.
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Український народний одяг − яскраве й самобутнє культурне явище, яке розвивалося і
удосконалювалося протягом століть. Конкретні природно-географічні та соціально-економічні
фактори зумовили як спільні, так і відмінні художні особливості українського одягу.
Основними складниками комплексів убрання були натільний, поясний, нагрудний і верхній
одяг. Особливу роль у комплексі відігравали головні убори, пояси, прикраси, взуття.
Метою досліджень є виявлення художньо-конструктивних особливостей чоловічого
костюму Гуцульщини. Основні задачі, що розглядаються: виконання комплексного аналізу
національного чоловічого одягу, розробка класифікації національного чоловічого одягу,
визначення особливостей оздоблення одягу верхньої та нижньої частин тіла, аналіз головних
уборів та аксесуарів чоловічого національного костюму.
На основі проведених теоретичних досліджень було визначено, що національний
чоловічий одяг поділяється на: одяг верхньої половини тіла та одяг нижньої половини тіла. До
одягу верхньої половини тіла відноситься верхній плечовий одяг (кептар, кожух та лейбик,
сердак, свита, жупан, кунтуш, опанча, кобеняк, кирея, сіряк) і плечовий одяг, що носиться
безпосередньо та тілі (сорочка, кошуля). Одяг нижньої половини тіла – гачі (гащі, ногавиці,
холошні) та шаровари.
Характерні види оздоблення одягу верхньої половини тіла: кептар, кожух та лейбик
оздоблювали плетеним бавовняним шнурком, різнокольоровими вовняними ґудзиками,
переплетеними смужками чорної шкіри, китицями; сердак виготовляли із сукна темно-сірого
або чорного кольору і оздоблювали вишивкою нитками, шнурковим гаптуванням,
різнокольоровими вовняними ґудзиками; жупан обшивали кольоровою тканиною, тасьмою,
шнурами, гарусом; кунтуш мав особливість – рукави з прорізом або цілком прорізані до плечей,
оздоблювали золотими ґудзиками; кобеняк, кирея, сіряк був зроблений зі шкіри, сукна чи
вовни, без рукавів, з хутряним коміром.
Характерними видами оздоблення плечового одягу, що носиться безпосередньо та тілі
(сорочка, кошуля) були вишивки червоними або синіми бавовняними нитками, рідше чорним
або зеленим шовком.
Аксесуари чоловічого національного костюма Гуцульщини:
• пояси: очкур – вузький шкіряний або з рослинних волокон пояс, для штанів; пояс-рушник
– для весільного обряду, червоного кольору; крайки – вузький пояс, яким утримували
стегновий одяг; черес – шкіряний пояс, оздоблювались ланцюжками з міді, ґудзиками.
• головні убори: брилі – солом'яні капелюхи; шапки (капелюхи) – з овечого хутра або
суконні з хутровою опушкою; клепаня – з червоного або темно-синього сукна, підбита
овчиною; кресаня - чорний фетровий капелюх, оздоблений різними шнурками; кучма - висока
циліндрична або конусоподібна шапка з овчини, або іншого хутра.
• інші приналежності чоловіка: ціпок – звичайна палиця, з ліщини або молодого дуба;
топірець – мідна сокирка, оздоблена мистецькою різьбою; тобівка – це невеличка шкіряна
торбинка; дзьобні – торбинка з вовняної тканини.
На основі систематизації отриманих результатів було розроблено класифікацію
національного чоловічого костюму Гуцульщини та виявлені характерні особливості оздоблення
одягу та аксесуарів чоловічого одягу.
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Однією з перспективних течій прикладного мистецтва сучасності, що набуває стрімкого
зростання, є створення ляльок з текстилю. Вперше виготовлення ляльок виділилося в окреме
ремесло в Древній Греції в 5 – 4 ст. до н.е. В теперішній час спостерігається активний розвиток
авторської ляльки, серед яких найбільшою популярністю користуються текстильні ляльки, які
можна ідентифікувати за стильовим рішенням їх виконання: «Тряпієнси», «Дахові»,
«Тиквоголовка», «Тільда», «Сніжка», «Мотанка», «Вальдорфська» тощо. Така популярність
текстильної ляльки в самих широких колах дозволяє свідчити про феномен актуалізації та
обумовлює вивчення її не тільки як художнього явища, але і враховує особливості
проектування та виготовлення.
Текстильні ляльки дуже різноманітні і їх, в свою чергу, можна класифікувати за
призначенням: лялька-модель (воскова, лякало, сувенірна, салонна, виставкова, колекційна,
інтер'єрна); лялька-іграшка (іграшка, театральна, мультиплікаційна, телевізійна тощо);
національна (оберіг, ритуальна, обрядова, етнічна). Різноманіття авторських текстильних
ляльок можна також умовно поділити за способом з’єднання деталей: шарнірні, каркасні,
нерухомі, механічно-автоматичні тощо; за матеріалами: можуть виготовлятися з одного та
декількох матеріалів.
Відомо, що при проектуванні та виготовленні текстильних ляльок необхідно
враховувати конструкцію виробу, технологічні особливості та матеріали для їх виготовлення.
Технологія виготовлення текстильних ляльок може виконуватись як машинним,
ручним, так і комбінованим способами, зокрема метод з’єднання тулуба може бути умовнорухомим (каркасним). Машинний спосіб використовують для зшивання деталей тулуба,
верхніх, нижніх кінцівок, голови, костюма та аксесуарів, а ручним автор моделює риси
обличчя, оформлює та закріплює волосся і з’єднує частини тіла з головою, нижніми та
верхніми кінцівками. При створенні конструкції текстильної ляльки повинно бути враховано
виріб в цілому – тіло, яке будується за рисунком автора, костюм, аксесуари і взуття, які
створюються з цілого куска, методом наколювання, деконструкції тощо.
Протягом різних історичних періодів для виготовлення текстильних ляльок
використовувались різні матеріали, переходячи від деревини і пап'є-маше до фарфору та
сучасних матеріалів, які зручні в роботі та «відчиняють» нові можливості для творчості.
Матеріали для створення текстильних ляльок умовно поділяють на основні: для деталей виробу
(бавовна, льон, трикотажне полотно), для костюма та аксесуарів (шовк, віскоза, бавовна тощо);
для набивки деталей виробу (холлофайбер, синтепон тощо), для взуття (шкіра, бавовна, вовна
тощо); прикладні: для каркаса (дріт, синтепон, нитки тощо), для підставки (дерево, бамбук,
дріт, мармурова крихта тощо), для волосся (пряжа бавовняна, вовняна, канат з штучних ниток
тощо); і оздоблювальні, які, в свою чергу призначаються: для обличчя виробу (фарба для
тканин, клей, лак, олівці для макіяжу тощо), для декоративних елементів костюму (стрічки,
бісер, мереживо, фетр тощо), для декоративних елементів образу і декоративних елементів
підставки.
Реалізація авторського задуму відбувається від ідеї-ескізу шляхом свідомої поетапної
трансформації до виконання конструкторсько-технологічного рішення. На підставі проведених
досліджень автором спроектовано і виготовлено текстильні ляльки, а також представлено їх у
XIII Міжвузівському конкурсі молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я «Каштан» в
номінації «Декор», в якому і виборола призове місце.
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Чарівність моди завжди представлена безліччю дрібних деталей, підбір яких повинен
бути обумовлений грамотністю в питаннях культури одягу. Почуття стилю, міри і реальне
ставлення до навколишнього світу допомагають дизайнеру домогтися образної завершеності
цілісного ансамблю.
Сучасній людині, мінливій і мобільній, дуже важливо мати відповідний імідж, який
повинен виділяти її на загальному тлі, сприяючи особистому і професійному успіху. Прикмета
нового стилю мислення – особиста оригінальність та неповторність кожної людини. Тільки речі
– одяг, взуття, доповнення – без їх гармонійного поєднання більше не цікавлять споживача,
його більше цікавить можливість здаватися різним в залежності від настрою або певної
ситуації, а цього можна досягти за допомогою певних поєднань речей.
Дизайнерові необхідно мати комплексне, синтетичне мислення, гостро відчувати
гармонію. Наприклад, проектуючи окуляри, не можна забувати про прикраси, макіяж, зачіску,
головні убори.
Метою даної роботи є дослідження художньо-конструктивних особливостей весільних
аксесуарів. Для досягнення поставленої цілі було виконано комплексний аналіз видів жіночих
та чоловічих весільних головних уборів, текстильних аксесуарів та ювелірних прикрас;
розроблена їх класифікація (рис.).

Рисунок – Класифікація весільних аксесуарів

В даній роботі також було розглянуто основні види чоловічих метеликів,
проаналізовано їх форми та конструкції. В основі існує п’ять форм: повсякденна (Daily),
урочиста (Oskar), повсякденна широка (Daily wide), повсякденна вузька (Daily slim),
повсякденна гостра (Daily keen).
Результатом проведених досліджень також стала розробка послідовності виготовлення
нових моделей жіночого весільного головного убору та сумочки.

77

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Ергономіка і проектування одягу

УДК 687.1:688+746.5
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНОКОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ БІСЕРУ
Студ. О.А. Лабенко, гр. МгШМК2–15
Наук. керівники проф. М.В Колосніченко, доц. Н.В. Остапенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Поєднання наукових знань, технічної творчості та художньо-образного мислення
реалізовується через дизайн-проектування одягу і аксесуарів.
Запропоновано ансамбль, складовими якого є плечовий, рукавичний виріб, головний
убір, аксесуари тощо. Стилістична ідея ансамблю передбачає використання бісеру як
декоративно-оздоблювального елементу, який підсилює візуальний емоційний ефект образу та
об’єднує всі вироби.
Проведені дослідження дають можливість визначити варіації застосування мережива та
бісеру як єдиного цілого, прогнозувати композиційно-конструктивні ознаки складових
комплекту, що і є науковою новизною роботи.
За результатами дослідження виявлено, що бісер використовуюсь як декоративнооздоблювальний елемент у різному асортиментному виді одягу та аксесуарах. Для дослідження
композиційно-конструктивних рішень виробів проаналізовано та досліджено бісер за різними
ознаками та варіанти його використання. Систематизовано різновиди бісеру за формою,
розміром, покриттям, матеріалом та місцем виготовлення тощо. На основі проведеного аналізу
для подальшого використання в роботі перевага надається скляному, круглому, матовому
бісеру та рубаному стеклярусу та січці з блискучим покриттям. На основі аналітичних
досліджень з урахуванням інформації щодо різновидів бісеру, вибору і аналізу творчого
джерела запропоновано ескізи-ідеї, фор-ескізи моделей складових ансамблю.
Оздоблення як складовий елемент застосовано в плечовому та рукавичному виробах по
всій їх поверхні, часткове використання застосовано для головного убору та аксесуарів.
Творчим джерелом обрано вишукане та елегантне мереживо типу «Шантильї» у
поєднанні із бісером та різними за фактурами та формами матеріалами.
Для виготовлення аксесуарів та оздоблення виробів використовують різноманітний
бісер, який повинний мати сучасне оформлення та високу міцність, стійкість пофарбування,
довговічність, відповідати властивостям основного матеріалу, надавати виробу виразність та
естетично виглядати. Важливим також є вибір матеріал основи, до якого пришивається бісер. В
якості формостійкого матеріалу для основи при виготовленні аксесуарів використано фетр,
обтягнутий мереживом у визначених місцях для надання гармонійної цілісності. Основним
матеріалом для виготовлення рукавичного та плечового виробу використано перфороване
трикотажне полотно та шифон.
Виявлено і досліджено особливості композиційно-конструктивних рішень сучасних
виробів, характерними ознаками яких є стилеутворюючі елементи. Комбінування елементів
мережива та вишивки можна розглядати як ритмічний повтор складових плавних ліній та форм
різних елементів мережива. Цілісність костюму забезпечується кольоровою єдністю аксесуарів
і доповнень, які виконані в чорних та сірих тонах. Особливого значення і виразності надає
фактурність мережива та гладкість шифону. Силуетним рішенням моделей виробів є
повторення форми тіла рукавичним виробом та розширений до низу довгий плечовий виріб.
Враховуючи всі аспекти проведеної роботи та на основі аналітичних досліджень
запропоновано моделі виробів ансамблю, складовими якого є головний убір, верхній виріб з
оздобленням бісером та рукавичний виріб з частковим використанням бісеру.
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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ МОДЕЛЕЙ КОНЦЕРТНИХ
КОСТЮМІВ ДЛЯ АРТИСТІВ ОРКЕСТРУ
Студ. Л.В. Стешенко, гр. МгШМК2-15
Наук. керівник доц. М.В. Івасенко
Київський національний університет технологій та дизайну

В умовах висококонкуретного ринку сьогодення в багатьох творчих професійних
сферах все більше уваги надається залученню різних засобів візуальної комунікації з
глядачем/спостерігачем. Традиційно особлива увага приділяється концертним костюмам
музичних колективів.
Дана робота виконана в рамках замовлення Національного академічного оркестру
народних інструментів України (НАОНІ) в напряму розробки концертних костюмів для нової
музичної програми в роковому жанрі.
Вихідними даними для розробки ескізів були: музичний жанр – рок; інструментарій –
національні інструменти України; стилізація – елементи українського костюму та традиційні
складові костюму рокерів. Ескізи концертних костюмів розроблені кафедрою художнього
моделювання костюму Київського національного університету технологій та дизайну.
Відповідно до затверджених ескізів комплектність костюмів наступна: жіночий
комплект – сорочка, жилет, штани, плахта, головний убір; чоловічий – сорочка, жилет, штани,
тобівка. Для дотримання вимог стилістики основними матеріалами було обрано джинсову та
гобеленову тканини (жилети, штани, плахти). При підборі матеріалів сорочок (віскозна бязь)
були дотримані вимоги високої гігроскопічності та повітропроникності.
Для проектування конструкцій костюмів важливим було визначити значущі вимоги та
показники якості. Методом анкетування 55-ти оркестрантів було визначено найбільш значущі
показники, а саме: ергономічні, показники зносостійкості та естетичні; найменш значущими є
конструкторсько-технологічні та економічні.
З метою врахування ергономічних показників при розробці конструкцій моделей
концертних костюмів артистів оркестру було проведено вивчення їх основних характерних
рухів. Для цього здійснили сегментацію груп музикантів оркестру і виділили п’ять основних:
духова група, група бандур, група цимбал, група кобз, струнна група.
Зважаючи на ергономічні показники якості було визначено три основні сегментовані
групи оркестру, які потребують найбільшої уваги при розробці конструкції виробів: духова
група, група цимбал та струнна група оркестру. Для зручності і свободи рухів при виступі цих
музикантів в конструкції сорочки і жилета закладені припуски на вільне облягання та динаміку
рухів в ширині спинки (Шс), глибині пройми та ширині рукава.
В процесі експериментальної носки (використання костюмів на концертах) було
виявлено і усунено ряд конструктивних недоліків:
- довжина рукавів сорочки цимбалістів з ¾ (встановлених за ескізом) була збільшена до
зап’ястка, з урахуванням впливу на якість динамічної гри;
- в жіночих жилетах для збільшення свободи рухів виникла необхідність збільшення
глибини пройми;
- враховуючи естетично-ергономічні показники при виконанні гри в положенні сидячи
деякі штани для жінок потребували кокетки, а також виникла необхідність збільшувати
довжини в деяких чоловічих і жіночих штанах.
В кінцевому варіанті концертних костюмів всі ергономічні вимоги були враховані і в
подальшому вони будуть внесені в рекомендації для розробки костюмів музичних
інструментальних колективів з урахуванням сегментації виконавців за музичними
інструментами.
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Підсекція «Конструювання виробів із шкіри»
УДК 685.34
ОЦІНКА МІЦНОСТІ ТА ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ НАПОВНЮВАЧА
АКУПРЕСУРНИХ УСТІЛОК ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВЗУТТЯ
Асп. Н.Д. Пруднікова
Наук. керівник доц. Н.В. Первая
Київський національний університет технологій та дизайну

Розробка профілактичних виробів з використання матеріалів природного походження
забезпечує попередження захворювань, що виникають в результаті малорухливого способу
життя.
При створенні профілактичних виробів найчастіше використовують антибактеріальні
властивості натуральних об’єктів рослинного походження. Разом з тим, поза увагою лишається
можливість використовувати їх як джерело природної енергії та механічного масажу.
Нами використано руйнівний механічний метод визначення міцності кісточок так як він
дає точну інформацію про міцність досліджуваного об’єкта.
В результаті аналізу відомих пристроїв для визначення фізико-механічних
характеристик матеріалів виявилося, що серед них немає пристрою, який забезпечив би
достатню точність вимірювання при невеликій силі руйнування кісточок плодових рослин. В
зв’язку з цим і потребою визначення міцності кісточок, що використовують як наповнювач у
профілактичних виробах, нами розроблений і виготовлений пристрій, який включає корпус,
приймальну чашу, важіль пуансона, пуансон, вісь пуансона, вісь важеля, стійку важеля та
індикатор зусилля. Запропонований пристрій працює наступним чином. Після розміщення
кісточки, що досліджується, в приймальній чаші прикладають зусилля до важеля пуансона в
точці кріплення індикатора зусилля. Індикатор показує зусилля, що відповідає руйнуванню
оболонки кісточки, яка складає для терену – 2,08 МПа, абрикосу – 1,96 МПа, акації – 2,38 МПа,
вишня – 1,54 МПа, кизил – 2,02 МПа.
Отже, можна зробити висновок, що природні наповнювачі, такі як кісточки вишень,
кизилу, терена, аличі тощо достатньо міцні. Наявності в устілці середнього розміру від 50 до
130 кіточок, між якими розподілене навантаження стопи людини, забезпечить їх надійність і
міцність в якості наповнювача в акупресуних устілках та профілактичному взутті.
Масажний ефект і комфортність при використанні устілок з кісточками плодових
рослин залежить від відстані між центрами кісточок розташованих в устілці.
З метою дослідження щільності розміщення кісточок на поверхні акупресурної устілки
розроблений пристрій для вимірювання відстані між кісточками.
Пристрій для вимірювання відстані між кісточками в акупресурній устілці для взуття
включає базову плиту, вимірювальну лінійку, об’єкт дослідження, фіксатор положення лінійки,
опори базової плити.
Процес вимірювання відстані між центрами кісточок виконується таким чином. Устілка,
бажано після використання, з достатньо проявленими кісточками, розміщується в зазорі між
базовою плитою і вимірювальною лінійкою. Використовуючи лінійку з міліметровими
поділками (ДСТУ 17435-2010) візуально фіксуємо відстань між кісточками устілки яку
заносять в таблицю для статистичних досліджень.
При розташуванні кісточок в устілці на відстані 15 мм і більше щільність вважається
низькою, при 11 мм – середньою, а до 7 мм – високою. Результати дослідної носки показали,
що масажний ефект і комфортність акупресурних устілок збільшується відповідно до
збільшення щільності розташування кісточок.
Визначенні фізико-механічні властивості наповнювачів, які показали на можливість
інтенсивного використання їх в устілках та взутті. Кісточки не руйнуються під час активного
використання, тому їх можна використовувати в якості наповнювачів для профілактичних
устілок та взуття. Оптимальна відстань між кісточками для забезпечення комфортного відчуття
повинна дорівнювати 11 мм.
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Актуальність даного питання обумовлена високою поширеністю патології стопи серед
дорослого населення і розвитку синдрому вікової стопи – це комплекс анатомо функціональних порушень, які розвинулися з віком на тлі атрофічних і патологічних змін
кісток і суглобів, периферичних нервів і судин, шкіри і м'яких тканин, що призводять до
порушення основних функцій стопи і обмеженню пересування.
Відомо, що процес старіння разом з усім організмом захоплює і тканини стопи.
Наслідки цих змін можуть істотно обмежувати рухливість літньої людини в результаті запально
- дистрофічних процесів і вираженого больового синдрому.
Вікові зміни стоп розвиваються внаслідок порушення кровообігу, яке може бути
наслідком атеросклерозу, запального ураження артерій та вен, а також діабетичним ураженням
кровоносних судин нижніх кінцівок.
Більше 50% уражень стоп провокує травма взуттям, це підтверджує важливість
розробки раціональної конструкції взуття. Втрата м'язової маси і тонусу сухожиль з віком
призводить до сплощення зводу стопи і зменшення її гнучкості, а старіюча шкіра менш стійка
до різного роду травм і інфекцій.
Враховуючи результати попередніх досліджень, а також те що повнотні розміри стопи і
гомілки літніх людей змінюються протягом дня через схильність до набряклості, в
конструкціях взуття необхідно передбачити регульований спосіб закріплення на нозі: шнурівка,
вставки з еластичної гуми, пряжки, застібка блискавка або "велькро".
Конструкція заготовки верху взуття повинна передбачати мінімальну кількість швів,
особливо в пучковій частині. Форма носкової частини взуття повинна мати достатнє
розширення та наповнення, повторюючи анатомічну форму і бути злегка заокругленою, а
висота каблука не повинна перевищувати 40 мм у жіночому взутті та 20 мм у чоловічому.
Задники у взутті повинні бути асиметричні (з подовженим внутрішнім крилом). Взуття
слід виготовляти з м'якою (амортизуючою) устілкою по всій опорній поверхні устілки,
товщина якої повинна бути 2,0 - 3,5 мм.
Розробляючи взуття даного типу необхідно застосувати художньо-конструктивні
рішення, які дозволять приховати патологічні відхилення стоп від норми, щоб наблизити
зовнішній вигляд моделей до стандартних зразків.
Відкоригувати форму стопи можливо за рахунок сприйняття кольору, у взутті світлих
тонів стопа виглядатиме естетичніше, так як темний колір дає чітке промальовування форм.
Конструкція взуття має забезпечувати збереження природної форми стопи, її правильне
функціонування, відповідний потребам організму водний і тепловий баланс. Оскільки
діяльність деяких органів людини змінюється з віком, конструкцію взуття необхідно
пристосовувати до стопи споживачів в залежності від їх віку.
З урахуванням вище перелічених вимог до взуття для людей похилого віку на СП РИФ 1 було виготовлено дослідні зразки взуття для сезону весна - літо.
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Для виробництва спеціального взуття, яке нерідко має нетипову конструкцію та
виготовляється з різноманітних, іноді нетрадиційних для повсякденного взуття, матеріалів
необхідні свої оригінальні технологічні рішення. Значно полегшити задачу і поліпшити якість
проектування, яке відповідає вимогам технологів можна завдяки використання інтерактивного
методу проектування.
Для досягнення поставленої мети було запропоновано використовувати реляційні бази
даних. Реляційна база даних це база даних, побудована на основі реляційної моделі, що має
табличний спосіб представлення даних, а на зовнішньому рівні, що задається набором
однорідних таблиць.
В таблиці «Моделі» збирається інформація про моделі, для яких вже розробляли
технологічний процес або типові технології виробництва взуття. Вона містить найменування
моделі, метод кріплення, її фотографію, опис, змінне завдання виробництва, а також прізвище
автора й дату розроблення технологічного маршруту.
В таблиці «Операція» зібрано перелік і опис усіх операцій виробництва взуття,
згрупованих по дільницях (таблиця «ГрОперац») і методам кріплення (таблиця «Методи
кріплення»), а також можливе устаткування й технологічні нормативи та вимоги до виконання
операції.
В таблиці «Методи кріплення» перелічуються усі методи кріплення низу взуття.
Таблиця «ТехнПроцес» являє собою перелік технологічних операцій виробництва
конкретного взуття, описаної в таблиці «Моделі». Зв`язок між двома таблицями здійснюється
полем Модель.
Таблиця «Обладнання» описує устаткування, і містить найменування устаткування,
його загальну й технологічну характеристику, потужність, габарити, продуктивність, фірмувиготовлювача і фотографію.
Таблиця «Тип обл» призначена для скорочення обладнання, що пропонується для
виконання технологічної операції і має перелік дільниць виробництва взуття, яке розбиває весь
процес на етапи.
Результатом роботи програми є Звіт, який звичайно виводиться на принтер (рис.).

Рисунок– Звіт Технологічний процес виробництва

Була створена реляційна база даних в середовищі ACCESS Microsoft. Розроблений
програмний продукт автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення
спеціального взуття реалізовано у вигляді запитів, форм, звітів, макросів та програм.
Автоматизація технологічної підготовки виробництва дозволяє, істотно скоротити час, а
також підвищити якість отриманих при цьому проектних рішень.
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Зараз, коли на сході України ведуться бойові дії, набула актуальності проблема
вогнепальних та осколкових поранень стоп та гомілки.
На сучасному етапі технологічного розвитку є можливість застосування інноваційних
технологій для створення спеціального взуття. Наприклад, програмний комплекс Delcam
Crispin дозволяє автоматизувати процес конструкторсько-технологічної підготовки
виробництва та розробити взуття для деформованої чи пошкодженої стопи, що дає можливість
прискорити процес проектування від сканування стопи до створення готового взуття.
За допомогою новітніх технологій можна спростити процес проектування колодок та
взуття для людей з пошкодженими стопами, наприклад, які мають осколкові поранення.
Однією з найголовніших якостей цього взуття є те, що це взуття не треба підбирати
індивідуально, в залежності від особливостей пошкодження м`яких тканин ніг, бо
пінополіуретановий шар здатний заповнити вилучені ділянки. Також, в залежності від висоти
пошкодження ноги можна варіювати висоту чобота за допомогою пристьобування його
верхньої частини. Конструкція взуття є зручною при експлуатації, добре фіксується на нозі за
допомогою ременів на пряжках, що регулюються. Взуття має жорстку конструкцію ззовні та
м`яку із середини. Жорсткість конструкції забезпечує максимальний захист ноги від зовнішніх
чинників, що можуть спричинити сильні больові відчуття. Крім того жорсткі берці
підтримують гомілковостопний суглоб.
Матеріали, які застосовані для проектування та виготовлення даного виду взуття мають
всі необхідні показники якості. Натуральна шкіра хромового забезпечує ергономічні та фізикомеханічні властивості взуття. Застосований, у якості прокладки, пінополіуретан завдяки своїм
відомим утеплювальним властивостям створює необхідний мікроклімат в середині взуття,
особливо враховуючи те, що даний вид взуття розрахований на демісезонний період. Завдяки
натуральній підкладці з текстильного матеріалу – байка забезпечується нормальний теплообмін
та м`якість.
Зовнішній вигляд спеціального взуття, розробленого в програмному комплексі Delcam
Crispin представлено на рис. а, б, в.

а

б

в

Рисунок а – Зовнішній вигляд взуття з підошвою збоку; б – Зовнішній вигляд взуття ззаду;
в – Зовнішній вигляд взуття спереду

Ця модель є привабливою з економічної точки зору, тому що вона на відміну від іншого
спеціального ортопедичного взуття не потребує індивідуального підходу, що дає можливість
впровадження її в серійне виробництво.

83

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Конструювання виробів із шкіри

УДК 685.34
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЬОРОВОЇ ГАМИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДНИХ
ТЕНДЕНЦІЙ У ШКІРГАЛАНТЕРЕЇ
Студ. А.С. Гайдук, гр. МгВ-15
Наук. керівники доц. В.П. Кернеш, проф. С.С. Гаркавенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Різноманіття шкіргалантерейних виробів вражає нас сьогодні своєю формою, кольором,
оздобленням. За призначенням шкіргалантерейні вироби поділяються на три великі класи:
вироби для перенесення і зберігання різних предметів; вироби для захисту кистей рук від
зовнішніх впливів; вироби для фіксації різних предметів. Зупинимось на першому класі, а саме
на сумці.
Жіночі сумки є необхідним і модним аксесуаром для будь-якої сучасної жінки.
Прогнозування модних тенденцій – це пошук діапазону зміни форм, силуетів, кольорів,
фактури. Вірний прогноз дозволяє визначити продукт, який буде користуватися попитом в
майбутньому сезоні. Прогноз в моді в значній мірі визначає економіку промислового
виробництва, особливо шкіргалантерейних виробів.
В промисловому проектуванні важливим є прогнозування не тільки форми виробу але і
кольорової гами, оскільки ідеї моди по-різному сприймаються різними споживачами. Самі
гострі пропозиції моди першими охоплюють молодь. Люди середнього та літнього віку
реагують на них спокійно. До третьої групи відносяться ті, хто спочатку проявляє різко
негативне відношення до нових модних тенденцій і лише через декілька років приймає окремі
пропозиції моди. Щоб модні ідеї були сприйняті більшістю, необхідно пропагувати їх ще до
появи в продажу модних виробів.
Колір кожного з нас супроводжує по життю, притягуючи нас і до нас, змушує робити
покупки та викликає різноманітні емоції. Багато представниць жіночої статті, різних професій
хотіли б мати одну вподобану модель у всіх представлених кольорах свого вбрання. На
сьогодні є актуальним сумки зі вставками з кольорової шкіри. Це можуть бути як відтінки
нейтральної гами, так і яскраві.
Для дослідження модних кольорових тенденцій було обрано кольори, які будуть
актуальними в сезоні 2016 року згідно журналу Pantone. Серед них: кольори природної гами,
ніжні коралові відтінки, припиленні тони рожевого, блакитного, перлинно-сірих тонів.
Анкетування проводилось серед респондентів віком 16-35 років. Всього взяло участь 320
чоловік. Оцінювання кольорів проведено методом апріорного ранжирування чинників. Кольори
ранжирувалися в порядку зменшення їх значущості. За результатами досліджень, отримано
найбільш актуальну кольорову палітру якій віддано перевагу, а саме:
Кольори природної кольорової гами, серед яких є – коричневий - це колір теплоти та
спокою, а саме універсальним відтінком коричневої палітри є «гіркий шоколад». Як і
класичний чорний, цей відтінок володіє такими ж властивостями - стрункий, підкреслює
сексуальність, до того ж він не помітний і не мазкий, а головне - зігріває в холодну пору.
Рожевий Кварц - це переконливий, але ніжний відтінок, відтінок співчуття і
самовладання . Як безтурботний захід, ніжний рум'янець або розпускається квітка. Рожевий
Кварц наштовхує нас на роздуми про життя .
Ще одним яскравим кольором є полум'яний і святковий відтінок червоного - Фієста.
Енергійна і бадьора, сильна і хвилююча Фієста сильно контрастує з рештою палітрою
весняного сезону і безумовно знайде своє відображення у всіх сферах індустрії дизайну.
Враховуючи, отримані результати дослідження, було розроблено дизайн колекції
жіночих сумок акцентуючи увагу на кольорі в поєднанні з формою та фактурою матеріалів.
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Форма сумки нового сезону є важливою складовою модного образу. Форма — під
формою мається на увазі зовнішній вигляд чи конфігурація певної речі. Бувають : прямокутні ,
квадратні , трапецієвидні , трикутні , круглі , напівкруглі .
Сумочка – обов’язковий аксесуар сучасної жінки. Модні тенденції завжди змінюються.
Популярність тієї або іншої моделі на пряму пов’язана з сезоном. Психологи вважають , що
стан , форма і вид сумки може багато розповісти про її господиню . Тому , вибираючи даний
аксесуар , потрібно підходити до покупки з розумом.
Сучасна промисловість здатна випускати товари широкого вжитку з гарантійним
терміном 5-10 років, і якщо б не дія моди, яка спонукає споживача сезонно купувати новомодні
товари, промисловість стала б перед кризою перевиробництва наростаючої сили. Тому
виробники змушені використовувати механізми моди для прискорення темпу реалізації своїх
товарів, щоб запобігти кризу перевиробництва. Щоб витримати конкуренцію на арені моди,
треба постійно створювати нові моделі, а щоб існувати, необхідне серійне виробництво
виробів,максимально відповідаючим попиту споживача. Прогноз в моді в значній мірі визначає
економіку промислового виробництва
Мода життя не стоїть на місці — тренди минулого року стрімко витісняються новими
тенденціями. Не залишилися осторонь і сумки, постійні супутники кожної жінки. Для тих, хто
стежить за віяннями фешн-індустрії, сумки – це не просто спосіб носити з собою необхідні
речі, а ретельно підібраний елемент образу.
Найважливіше - це зручність. Сумка ні в якому разі не повинна заважати своїй
господині і обтяжувати її, навіть якщо це супер модний аксесуар.
В ході дослідження розробляючи тенденції в сумках на майбутній рік, головним
трендом 2016 є сумка двійник – носити одночасно дві сумочки.
Актуальні тренди минулих років здебільшого збереглися, але сумки зазнали значні
інновації – у тренді нестандартна форма сумки, оздоблення, помітний дизайн, натуральна
шкіра.
Тріумфаторами цього сезону залишаються сумки геометричних форм, легкі і елегантні.
Велика увага приділяється також мініатюрним сумкам коробкам. Це прекрасне доповнення до
будь луку, якщо немає потреби брати з собою купу речей, це прекрасний вибір.
У цьому сезоні представлений більший вибір форм і стилів, де можна зупинити свій
вибір на сумці, як для важливої зустрічі в ресторані, так і для звичайної прогулянки по парку.
Математичний підхід до прогнозування моди ґрунтується на теорії нечіткої логіки, що
дозволяє розв’язувати задачі, які не мають однозначних відповідей.
Використовуючи
математичний
метод,в
якому
взяли
участь
випадкові
експерти,кількістю 321 чоловік, можемо стверджувати,що у 2016 році сумки нестандартної
форми будуть користуватися попитом.
А також сумки великих форм, цей варіант найулюбленіший у більшості модниць , так
як сумка дуже містка , зручна і практично універсальна . Одну і ту ж модель можна сміливо
вписати в три - п'ять образів , не ризикуючи виглядати безглуздо або смішно .
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Мода і стиль – це створення різноманітних образів. На відміну від стилю мода
характеризує більш короткочасні і поверхневі зміни зовнішньої форми побутових предметів і
художніх творів; у вузькому значені – зміна форм зразків одягу, швидкоплинна популярність.
Єдиної причини виникнення та дії моди немає, але в якій би сфері вона не проявлялась,
одне без сумніву – за допомогою моди те чи інше явище охоплює велику групу людей, вводить
в життя нові досягнення науки та техніки, і в цьому проявляється постійне прямування людини
до оновлення, вдосконалення всього, що її оточує, в тому числі і в одязі.
При виготовленні нових форм одягу застосовують різні методи формотворення. Для
текстильних матеріалів – це переважно конструктивні методи, для шкіряних матеріалів –
застосування властивостей шкіри.
Шкіряний одяг має свої власні закони, тобто фактори, що впливають на його форму.
Натуральна шкіра має високі еластичні властивості, що обумовлює її здатність приймати
форму тіла людини, однак при цьому досить жорстка, щоб забезпечити хорошу підтримку
форми одягу.
Сучасні вироби зі шкіри можуть бути представлені всіма відомими формами та
силуетами в залежності від призначення та стильового рішення (прилеглий, напівприлеглий,
прямий, трапецієвидний). Вироби зі шкіри відрізняються від швейних виробів величинами
прибавок на вільне облягання, які залежать від пластичних властивостей шкіри.
Членування форми та конструктивний устрій виробів зі шкіри залежить від площі
шкіри. Форма членується горизонтальними, вертикальними та діагональними лініями:
кокетками, підрізами, рельєфами. Формоутворення за допомогою виточок традиційно не
використовується.
Моделювання виробів зі шкіри виконується з врахуванням тенденцій напряму моди.
Дизайнер повинен враховувати також специфіку виробництва одягу на сучасних
підприємствах, де велике значення мають такі фактори, як собівартість виробів, економія
матеріалу та раціональна організація технологічних процесів. Сучасні шкіри для одягу мають
велику різноманітність: м’які, тонкі або грубі шкіри з блискучою поверхнею, лаковані,
глянцеві, тиснені, з напиленням у вигляді бризок, особливо модними є шкіри з поверхнею, що
нагадує луску екзотичних риб, а також з перфорацією.
Провівши аналіз інтернет-ресурсів та глянцевих видань, визначені основні тренди в
шкіряному одязі на сезон осінь-зима 2016: маленька чорна сукня прилеглого силуету з
природним розташуванням лінії талії або з заниженою талією, асиметрична застібка, куртки –
косухи.
При побудові креслень конструкцій та моделюванні виробів зі шкіри потрібно
враховувати нездатність шкір до призбирування та посадки (за винятком дуже м’яких
шовковистих шкір). Всі зрізи повинні бути співрозмірними.
Дослідивши відомі тренди та проаналізувавши розвиток шкіряного одягу, були
визначені модні силуети сезону осінь-зима 2016: переважно прилеглий силует Враховуючи
особливості конструювання шкіряного одягу та властивості шкіряних матеріалів були
розроблені форми одягу з урахуванням формоутворюючих тенденцій 2016 року. На базі
розробленої конструкції була спроектована сукня.
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Натуральна шкіра – це матеріал пріоритетний для виробництва взуття та аксесуарів. В
процесі виробництва виробів даної групи є ряд операцій в момент виконання яких матеріал
піддається розтягненню, згинанню, стисненню тощо. Тому випробування матеріалів та
дослідження їх фізико-механічних властивостей є актуальним.
Асортимент шкіряної промисловості досить широкий оскільки включає тверді шкіряні
товари (шкіра для підошов, каблуків), м’які шкіри (заготовок, шкіргалантереї, меблів), окрім
цього шкіряна промисловість виготовляє штучні та синтетичні шкіри та хутра, що значно
збільшують вибір продукції.
На сьогоднішній день ринок досить насичений різними видами шкіри: опойок,
виросток, замша, велюр, лаковані шкіри, нубук та інші. Виробництво натуральних шкіряних
матеріалів і надання їм певних властивостей залежить від якості сировини, що виробляється, а
також від виду і складу хімічних речовин для фарбування та оздоблення матеріалу.
Загалом шкіри поділяють на чотири класи: для взуття, одягово-галантерейні, лимарні та
технічні. Кожен клас в свою чергу поділяється на групи і типи у відповідності до більш
вузького призначення [1]. Крім загальної класифікації шкіри поділяють за товщиною і
площею, методом дублення, конфігурацією, способом і характером обробки.
Взуттєві шкіри повинні бути м'якими, але щільними, стійкими до тертя, багаторазового
вигину, дії води і температурних режимів, мати достатню міцність і тягучість, хорошу паро- і
повітропроникність. Не останню роль у взуттєвому виробництві грає штучна та синтетична
шкіра, що в рази збільшує асортимент сировини для виробництва виробів.
За міжнародним стандартом під якістю розуміють сукупність характеристик об'єкта, що
відносяться до його здатності задовольняти встановлені або передбачувані потреби.
Встановлені потреби повинні бути відображені в показниках фізико-механічних та хімічних
властивостей, закладених у вимогах стандартів на відповідні види матеріалів [2,3]. Для
визначення фізико-механічних властивостей покриттів проводять експериментальні
дослідження на міцність та подовження, стійкість фарбування до мокрого, сухого тертя та дії
розчинників.
Для експериментальних досліджень було обрано зразки натуральних шкір вироблених
заводом «Чинбар».
Аналіз експериментально-дослідних зразків шкір на фізико-механічні характеристики
показав, що всі зразки відповідають вимогам ДСТУ на взуття і можуть бути використані для
виробництва взуття. Для характеристики якості декоративного покриття матеріалів необхідно
провести весь спектр досліджень, включно з хімічним та мікроскопічним аналізами.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гусейнова Т. С. Товароведение швейных и трикотажных товаров: Учебник для вузов/ Т. С.
Гусейнова – М.: Экономика, 1991. – 287 с.
2. ГОСТ ISO 17701-2013 Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных
стелек. Миграция красителя.
3. ГОСТ ISO 17700-2011 Обувь. Методы испытаний материалов верха обуви, подкладки и
вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению.
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Зі статистики відомо, що майже 98% дітей народжуються зі здоровими ногами, але вже
через декілька років біля 70-80% дітей мають різні патологічні деформації та захворювання.
Ортопеди та педіатри всього світу стверджують, що це є в основному, наслідком використання
неякісного взуття. Тому проектування та виготовлення раціонального та якісного взуття для
дітей (стопа яких ще не є остаточно сформованою) є дуже актуальним.
Стопа дитини в ранньому віці значно відрізняється від стопи дорослої людини по
анатомо-фізіологічній будові. Для дитячої стопи характерна радіальна форма, при якій
найбільша ширина знаходиться в пальцевому відділі. Стопа набуває віялоподібну форму. У
дітей відносно довша п’яткова частина, що повинно враховуватися при конструюванні взуття.
Скелет стопи в дитячому віці утворений хрящами. Окостеніння завершується лише із
закінченням росту, тому стопа дитини може легко деформується під впливом механічної дії.
Вимоги ГОСТ 3927 "Колодки взуттєві" регламентують основні параметри форми
дитячих колодок, в тому числі висоту підйому п’яткової частини, що залежить від віку дитини.
Конфігурація сліду колодки також залежить від вікової групи носіїв: так в колодках для дітей
молодших вікових груп носкова частина взуття повинна бути ширшою за пучкову. Каблук
штучно підвищує склепіння стопи, це захищає п'ятку від забоїв, а також підвищує
зносостійкість взуття. Відсутність каблука допускається тільки в пінетках – взутті для дітей
раннього віку.
Конструкція підошви в дитячому взутті повинна забезпечувати стійку рівновагу тіла
дитини (тим більше з урахуванням високого розташування загального центру мас у дітей).
Малюнок ходової поверхні підошви повинен мати спеціальні протектори для запобігання
ковзання по опорній поверхні. Задинка повинна захищати та фіксувати п'ятку, попереджувати її
деформацію, не допускати ковзання. Виробництво взуття без задника допускається для дітей
старших 11 років.
Дитяче взуття повинно легко вдягатися і зручно кріпитися на нозі, особливо для дітей
дошкільного віку. Крім того, види кріплення мають бути зручні у використанні дитиною, а
саме: велкро, гумки, шнурівка, застібка "блискавка", і т.д. Відповідно до вимог нормативної
документації дитяче взуття повинно бути виготовлене з натуральних матеріалів.
Приступаючи до розробки колекції взуття для дітей, дизайнер-конструктор повинен
уявляти, як воно впливатиме на емоційний стан маленького споживача, і пам'ятати, що взуттям
також можна сприяти всебічному розвитку дитини. Колір дитячого взуття залежить від віку
дитини (для молодших груп дітей – більш яскраві кольори), статево-вікової групи (для дівчат
зазвичай взуття виготовляється більш яскравих або ніжних кольорів), сезону використання
(взимку використовується взуття більш темних кольорів, які мають кращі теплозахисні
властивості та більш практичні; влітку – взуття білого та інших світлих кольорів). У взутті для
немовлят не потрібні дрібні деталі і прикраси: перфорація, тиснення, аплікація. А ось контрасти
форм, ліній, кольорів просто необхідні. Вони активізують і розвивають сприйняття. Для
молодших школярів (7-11 років) чітка геометрія підошви, фурнітури і поєднання різних
кольорів послужать приводом для більш уважного розглядання предметів і допоможуть дитині
виділити із загальної складної форми більш прості фігури.
Важливу роль у сприйнятті моделі взуття відіграє її ескізне або рекламне зображення.
На основі ескізу моделі можна розробити яскравий привабливий рекламний постер з
використанням сучасних графічних програм, що сприятиме стимулюванню зацікавленості у
маленького споживача.
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Однією з головних проблем вітчизняної взуттєвої промисловості є недостатня
мобільність виробництва та не досить швидке реагування на потреби основних категорій
споживачів. Особливо гострою є ця проблема в сегменті молодіжної моди, де найважливішим є
поєднання сучасних модних трендів та зручності і раціональності. Тому оптимальним
варіантом для розробки дизайну молодіжного та підліткового асортименту є сучасні casualстилі, які поєднують функціональність, комфорт та актуальність. При розробці таких моделей
важливо враховувати гармонійне поєднання раціональної форми колодки, оригінальних, але
ненав’язливих дизайнерських рішень верху та стильної, зручної форми низу. Для забезпечення
конкурентоспроможності взуття, прискорення проектних процесів та розширення
асортиментного ряду моделей на сучасних підприємствах доцільне використання прогресивних
графічних систем. Комплексне проектування моделей молодіжної колекції взуття, представлене
в даній статті, виконувалося в тривимірному графічному середовищі Delcam Crispin із
застосуванням модулів ShoeMaker, LastMaker та SoleEngineer.
Для моделювання форми колодки в роботі використовували програмний модуль
LastMaker, орієнтуючись на результати антропометричних досліджень стоп молодіжної групи
населення, що проводилися кафедрою КТВШ. При цьому застосовували таку послідовність дій:
вибір базової форми колодки згідно заданого фасону (висота каблука, форма носка тощо);
за допомогою функції Advanced Adjustment колодці було надано необхідні параметри
колодки відповідно необхідним розмірам: довжини сліду, обхвату пучків, обхвату по
прямому підйому, по косому підйому та ін.
далі використовувався певний набір способів модифікації тривимірної форми колодки та
її контурів, які дозволяють досягти максимальної відповідності формо-розмірів колодки
потрібним параметрам;
використовуючи режим Ortho, суміщали відсканований контур усередненої плантограми
з слідом колодки для редагування контуру сліду у відповідності до форми та параметрів
стопи .
Для моделювання 3D підошви молодіжного взуття в модулі SoleEngineer
використовували нижню поверхню спроектованої колодки. Загальний процес проектування
тіла підошви включав такі етапи:
- створення бази підошви на основі поверхні сліду колодки;
- моделювання загальної форми підошви;
- нанесення протекторів або малюнків на ходову поверхню підошви.
Виконану роботу з проектування тіла підошви покладено в основу розробки методики
проектування форми низу взуття в середовищі Crispin SoleEngineer.
Змодельовані форми колодки та підошви є основою для розробки асортиментного ряду
оригінальних моделей взуття для молодих дівчат. Спочатку було розроблено ряд фор-ескізів, з
яких шляхом опитування представників цільового сегменту споживачів обиралися найбільш
перспективні моделі. Далі відібрані моделі проектувалися в 3d-середовищі ShoeMaker. При
цьому за рахунок спеціальних функцій модулю досягалася реалістична візуалізація моделей із
застосуванням фактур матеріалів, строчок, декоративного оздоблення, фурнітури та форми
деталей низу.
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Мода на здоровий спосіб життя не здає свої позиції останні кілька років. Одним з
проявів турботи до себе і навколишнє середовище повинен стати вибір еко-взуття, особливо
актуальним цей напрям є для дітей та молоді. Останнім часом цілий ряд взуттєвих виробників
звертається до розробки екологічних моделей із природних нетоксичних матеріалів: Stella
McCartney, Vans, Vidoretta, Zara та інші мають в своїх колекціях еко-лінійки. Прогресивні
технології переробки відходів різних галузей народного господарства відіграють важливу роль
у еко-виробництві взуття. З лушпиння роблять, наприклад, гуму для черевиків (M&S
використовували таку гуму для нової колекції Eco Trainer). А Econyl, «відновлена» тканина зі
старих рибальських сіток, може бути достойною екологічною заміною нафтовому нейлону.
Гарною альтернативою натуральній шкірі для верху взуття давно зарекомендував себе
текстиль. Метою статті є розробка сучасного актуального екологічного дизайну взуття для
дітей з використанням текстильних матеріалів в середовищі сучасних графічних САПР. При
розробці моделей із текстилю важливо враховувати його фізико-механічні властивості, що
значно відрізняються від шкіри та диктують ряд вимог до дизайну (мінімум членувань, більш
рівні конструктивні лінії, спокійна форма колодки, специфічні види декорування тощо).
Сучасний прогресивний спосіб виробництва екологічного взуття передбачає широке
використання автоматизованих комп’ютерних систем на всіх етапах проектування та
виготовлення продукції. Так, блок 3d-моделювання на основі віртуальної сканованої колодки
позбавляє необхідності виконання процесу отримання розгортки поверхні колодки з
використанням додаткових матеріалів, а подекуди навіть заміняє макетування взуття. Розробка
креслень взуття в середовищі 2d-редакторів значно зменшує обсяг паперових креслень, що
зрештою також сприяє екологічності виробництва та ресурсозбереженню.
Для просторового моделювання еко-дизайну взуття використовували програмний
комплекс Crispin ShoeMaker, який дозволяє також досягти реалістичної візуалізації моделі
взуття на колодці. Процес 2d проектування грунд-моделі реалізовували в середовищі
комплексу USM, встановленого на виробництві. При цьому необхідно було вирішити завдання
переходу від 3d моделі в 2d креслення з можливістю обміну графічними даними між різними
програмами.
Алгоритм процесу проектування моделі із застосуванням блоків 3d моделювання та 2d
проектування складався з таких етапів:
1. Сканування обраної колодки за допомогою 3-d сканера
2. Імпортування поверхні колодки в середовище ShoeMaker.
3. Розробка 3d-моделі в середовищі ShoeMaker:
- нанесення стильових ліній на поверхню колодки, редагування;
- створення деталей, підбір фактури та кольору матеріалів; нанесення строчок, перфорації,
декорування;
- моделювання форми низу моделі взуття.
4. Конвертування просторових контурів моделі взуття в 2d формат обміну кресленнями .DXF у
вигляді примітивів 2d-polyline.
5. Імпортування креслення верху із .DXF формату в середовище USM.
6. Проектування грунд-моделі верху та шаблонів деталей в програмі USM:
- редагування ліній, імпортованих із 3d-моделі;
- створення деталей на основі контурів;
- додавання припусків, нанесення маркерів, гофр, міток.
7. Виведення шаблонів деталей на друк за допомогою принтера або плотера.
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Консервування взуття – технологічні заходи, спрямовані на збереження властивостей за
умов довгострокового зберігання взуття.
Ефективність сезонного консервування визначається якістю підготовки взуття до
зберігання і відповідністю умов зберігання певним вимогам.
Процес сезонного консервування може бути представлений з декількох складових підготовки до зберігання, безпосередньо зберігання і підготовки взуття до сезонного
використання.
Перший етап передбачає усунення експлуатаційних дефектів що виникли в процесі
сезонної експлуатації взуття, перелік яких існує на (рис.).

Рисунок – Основні експлуатаційні дефекти взуття.

Після видалення дефектів потрібно використовувати засоби для відновлення якості
шкіри. Ці засоби інтенсивно просочують і повертають міцність і еластичність самої сухої і
зношеної шкірі.
Далі відбувається полірування взуття. Для даного етапу можна використовувати
спеціально розроблений крем для полірування. Наприклад, це може бути крем який являє
собою комплекс сумішей на основі натуральних восків.
До другого етапу належить дотримання необхідних умов зберігання. Взуття краще
зберігати там, куди не проникають сонячні промені і волога. Ультрафіолетове випромінювання
є каталізатором реакції окислення багатьох деталей. При зберіганні взуття не допускається
різка зміна температури і вологості. Вологість не менш важлива, вона характеризується
відносною вологістю - відношенням фактичного вмісту вологи в одиниці об'єму повітря до
максимально можливого змісту вологи, вираженим у відсотках. При підвищенні вологості і
температури прискорюються процеси мікробіологічного руйнування, що супроводжуються
пліснявінням. Занадто сухе повітря так само чинить негативний вплив на якість взуття. У цьому
випадку матеріали віддають адсорбовану вологу, що викликає зменшення розмірів.
Третім заключним етапом сезонного консервування взуття, є підготовка взуття до
використання. На цьому етапі взуття слід прожирувати. Жир добре просочує взуття, захищає
від промокання, снігу, бруду, пом’якшує і оновлює колір.
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Зручність взуття визначається, перш за все, формою колодки, на якій воно
виготовляється, тому питання проектування зручної колодки є досить актуальним. Базою, що є
основою для формоутворення тіла колодки, є її слід. Саме тому проектуванню сліду колодки
завжди приділяли особливу увагу, зокрема такі вчені, як Г.Мейєр, Р.Кнефель, К.І.Ченцова,
Ю.П. Зибін, В.Буділ, В.А.Фукін, В.П.Коновал та ін.
Однак на сьогоднішній день відсутня єдина обґрунтована методика проектування сліду
колодки з урахуванням параметрів стопи, висоти каблука, форми носкової частини тощо.
Сучасні колодки різних виробників мають дуже різноманітні параметри та конфігурації,
особливо це характерно для жіночого взуття. Метою даної статті стало дослідження контурів
розгортки сліду жіночих колодок різних фасонів для виявлення можливих закономірностей
зв’язку між різними формоутворюючими параметрами.
Для вивчення зміни параметрів сліду жіночих колодок при збільшенні висоти
припіднятості п’яткової частини в роботі було досліджено розгортки нижньої поверхні 30
взуттєвих колодок з висотою каблука 10 мм, 30 мм, 50 мм, 70 мм, 90 мм. При цьому для оцінки
та порівняння контурів сліду різних колодок необхідно було визначити параметри, що
характеризують його форму. Спираючись на графічну методику проектування сліду, для цієї
мети в роботі було запропоновано використовувати набір кутових параметрів, які залежать від
антропометричних особливостей стопи та фасону колодки: кут між вісями симетрії носка та
п’ятки, кут між віссю носка та базовою віссю колодки та ін..
При обробці результатів дослідження було виявлено різницю в проектуванні сліду
колодок окремих виробників та різних періодів виробництва, а також в параметрах побудови
сліду для колодок комфортного та модельного напрямків. Але чіткого взаємозв’язку між
параметрами побудови сліду та висотою каблука результати графо-аналітичних вимірювань не
продемонстрували.
Тому в роботі була поставлена наступна задача виявлення раціональних параметрів
колодки для різної висоти каблука на основі дослідження сліду внутрішньої форми взуття. Для
даного експерименту було відібрано 5 дівчат з однорідної вибіркової сукупності, єдиної
статево-вікової групи з середніми параметрами стоп без патологічних відхилень. Далі
проводилося 3d-сканування стоп дівчат на сучасному спеціалізованому сканері зі зміною
висоти припіднятості п’ятки, в ході якого отримували 3d-копію стопи та її плантограму. Крім
того, в роботі було проведено графо-аналітичне дослідження параметрів сліду внутрішньої
форми взуття, що знаходиться в експлуатації досліджуваними дівчатами.
Результат порівняння плантограми стопи та контурів сліду досліджуваного взуття
продемонстрував суттєву різницю між параметрами комфортного та модельного взуття для
одного й того самого носія. Параметри сліду комфортного взуття відповідають теоретичним
параметрам раціональної форми колодки. Тоді як в модельному, особливо висококаблучному
взутті, слід внутрішньої форми взуття значно вужчий за стопу та має такі значні порушення
вимог до параметрів та конфігурації в пальцевій ділянці, як відсутність мінімального
нормального припуску по довжині сліду, значне звуження носка на рівні 3-4 пальців та ін.
Отже, результати експерименту
продемонстрували необхідність подальшого
поглибленого вивчення формоутворення сліду жіночої колодки на основі параметрів стопи з
урахуванням висоти припіднятості п’яткової частини, форми носка колодки та типу взуття.
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Процес проектування взуттєвих колодок викликає масу складностей, пов’язаних із
складністю поверхні тіла колодки та необхідністю врахування цілого ряду факторів, що
впливають на параметри внутрішньої форми взуття.
При розробці взуттєвих колодок для індивідуального виготовлення взуття постала
задача розробки такої форми та параметрів колодки, яка не просто відповідає
антропометричним розмірам стопи, але і задовольняє власне суб’єктивне відчуття зручності
замовника. Враження комфортності взуття у різних споживачів, наприклад, передбачало
діапазон варіювання припустимого стискання стопи взуттям в межах від 2 до 12 мм в
залежності від віку, статі, звичок та ін.. Довжина сліду колодки та співвідношення стопаколодка також коливається в значному діапазоні.
Таким чином, одним із самих простих шляхів проектування раціональних параметрів
колодки для певної людини – це відтворення внутрішньої форми ношеного взуття, яке
визначалося носієм як зручне та комфортне. Взуття обиралося закритих конструкцій, з
невисокими берцями.
Для розробки форми колодки спочатку досліджували можливість використання
спеціалізованого 3d-сканеру, який дозволяє оцифрувати зовнішню поверхню взуття. Далі,
використовуючи програмний модуль Crispin LastMaker, коригували цю форму на товщину
деталей верху та низу. При цьому основна складність виявилася пов’язана з визначенням
товщини проміжних деталей низу, яка неоднорідна по площині, а також з визначенням форми
ділянки стику бічної та нижньої поверхонь внутрішньої форми. Тому далі проводили
експеримент з відтворення внутрішньої форми взуття шляхом заповнення внутрішнього
простору пластичним або текучим матеріалом, що здатен зберігати надану форму після
затвердіння. З цією метою використовували гіпс, полімерну глину та пластилін.
Результати проведеного експерименту по відтворенню внутрішньої форми туфель
жіночих продемонстрували певну недосконалість всіх обраних матеріалів, однак з урахуванням
деяких коригувань вони придатні для досягнення означеної мети. Гіпс досить точно відтворює
загальну форму, однак дає усадку по розмірах і частково утворює незначні порожнини,
недоливи в носковій частині. Для коригування розмірів використовували контрольний шаблон
сліду внутрішньої поверхні, що отримували вручну, вистеляючи слід папером та
промальовуючи край устілки. Порівнюючи довжину сліду гіпсового зліпку з довжиною
паперового шаблону, визначали коефіцієнт усадки гіпсу. Отриманий гіпсовий зліпок сканували
за допомогою спеціалізованого 3d сканера Infoot 3d, далі масштабували отриману поверхню на
величину коефіцієнту усадки. Обравши колодку з цифрової бази даних, коригували її форму в
середовищі програмного модуля Crispin LastMaker у відповідності з параметрами гіпсового
зліпку. Далі співставляли отриману колодку зі сканованою копією зовнішньої форми взуття
так, щоб вони відрізнялися на товщину матеріалів. При виявлення невідповідностей
здійснювали додаткове редагування тіла колодки.
На наступному етапі виконували сканування стопи замовника та контрольну перевірку
відповідності параметрів стопи з параметрами спроектованої колодки.
Таким чином, в роботі запропонована методика проектування форми колодки в
середовищі прогресивних сучасних САПР на основі 3d-сканування та відтворення внутрішньої
форми взуття з урахуванням антропометричних та фізіологічних параметрів стопи. Така
методика може бути впроваджена на виробництві для виготовлення колодок та взуття за
індивідуальним замовленням, а також для серійного виробництва.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ КОЛЕКЦІЇ ВЗУТТЯ НА БАЗІ
ВІДОМИХ БРЕНДІВ
Студ. С.В.Поляк, гр. МгВкд-15
Наук. керівники доц. В.П. Кернеш, проф. С.С. Гаркавенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Мо́да — нетривале панування певного смаку в певній сфері життя чи культури. До
функцій моди можна віднести можливість конструювати, прогнозувати, поширювати й
впроваджувати певні цінності й зразки поведінки, формувати смаки суб'єкта й управляти ними.
Створення модельного ряду взуття та аксесуарів, які мають загальну ідею (авторську
концепцію), по відношенню до використаних матеріалів, кольорової палітри, форми, базових
конструкцій, стильових рішень є невід’ємною складовою модної колекції. Тренд в моді – це
актуальний, короткостроковий напрямок, який періодично повторює тенденцію розвитку моди.
На сьогодні в світовій моді налічується близько 10 млн брендів. Бренд — комплекс
понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію або
особистість. Широко використовується в маркетингу та рекламі і є фінансовим поняттям. Бренд
може мати вигляд власного імені, символу або графічного зображення, яке представляє
економічний об'єкт та однозначно з ним асоціюється в свідомості споживачів.
Для аналізу стильового порівняння було обрано такі бренди, як Prada, Versace та Марк
Джейкобз, які створюють образ в гранжовому стилі за рахунок поєднанням різнорідних
матеріалів, оздоблення, простоті конструкцій та втілення різних епох.
Марк Джейкобз – перший запровадив гранжовий стиль. Стиль гранж – напрямок в моді,
який направлений на заперечення загальнопринятих норм зовнішнього вигляду. Його задачею є
сумістити різні несумісні фактури, кольори, рисунки та лінії. Все й в одному стилі.
Представники цього напрямку в моді одночасно нагадували панків та хіпі. У їхньому вигляді
привертали увагу довге заплутане волосся, старий одяг, рвані джинси, полинялі футболки, м'яті
куртки, рвані сукні і витягнуті светри, а також етнічні деталі, кеди і армійські черевики.
Протилежною колекцією є Prada. Це бренд, який втілює стильну розкіш, зручність та
елегантність. Марка Prada - це синонім стилю, який завжди передбачав і часто орієнтував нові
тенденції у всіх областях моди. Проаналізувавши останні колекції Prada, можна зробити
висновок, що Prada використовує для взуття такі матеріали, як лакову натуральну шкіру,
замшу, латекс, хутро (навіть для весняно-літнього вуття), силікон, як для деталей верху, так і
для деталей низу. Також для оздоблення верху використовують текстиль, та різні металеві
принти. Кольорова гама та конструкції стримані, рідко можна зустріти яскраві кольори в
колекціях Prada. Колекції цього бренда можна назвати унікальними за рахунок використаних
матеріалів.
Versace - універсальний та унікальний бренд, який може бути як в гранжовому стилю,
так і навпаки в елегантному стилі. В колекціях даного бренду можна простежити риси епохи
бароко і давньогрецький вид взуття, психоделіку та стиль поп панк. Також простежуються в
конструкціях взуття асиметрія та дисиметрія, поєднуються не поєднані матеріали, як шкіри з
оксамитом, присутнє тиснення шкіри та лазерне випалювання, дорогоцінні прикраси, вишивки,.
Кольорова гама більш яскрава, та використовується як акцент верху, низу або конкретної
деталі.
Проаналізувавши ці світові бренди, виникла ідея зробити колекцію в гранжовому стилі
під назвою «Шеббі-шик» (Потертий шик). Колекція виготовлялась по принципу Пап'є маше
(ліплення зі шкіри). Створена колекція є одиничною дизайнерською розробкою, яка в
подальшому є базою для промислової колекції.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ПЛАНТАРНОЇ ЧАСТИНИ СТОП МОЛОДІ НА ТЕХНІЧНУ ПОБУДОВУ
ДЕТАЛЕЙ ВЗУТТЯ.
Студ. О.В. Пекарська, гр. МгВкд-15
Наук. керівник проф. В.П. Коновал
Київський національний університет технологій та дизайну

У більшості випадків при проектуванні взуття користуються так званою середньою
копією бокової поверхні взуттєвої колодки, яку ще називають умовною розгорткою.
На практиці використовують декілька способів одержання розгортки бокової поверхні
колодки за допомогою паперових шаблонів: А. Хассельбарта (спрощений), В.П. Апанасенка,
Г.І. Рослика, Е.А. Тонковида та ін. італійські модельєри запропонували свій метод –
комбінований.
Для побудови деталей верху взуття на копії бокової поверхні наносять ще орієнтовні
лінії, які називають базисними.
Результати досліджень – показують, що така залежність є кореляційною і її необхідно
визначити не від загальної проекції довжини стопи, а плантарної.
Метою роботи є дослідити способи визначення довжини низу стоп, відстаней основних
базисних ліній. Нанести їх на УРК і проаналізувати їх розміщення для деталей взуття різних
статево–вікових груп.
Об’єктом дослідження були обрані, в основному, стопи школярів та молоді різних
регіонів України віком від 8 до 16 років виділених в статево-вікові групи дівчат віком: 8-9
років; 10-11 років; 12-13 років; 15-16 років, та окремо жінок 20-30 років.
Були визначенні статистичні характеристики основних розмірів стоп та їх коефіцієнти
залежностей.
Розраховані рівняння прямої та зворотної регресії, r_(x⁄y) та R_(X⁄Y), а також
ортогональної – середніх обхватів з довжиною. Окремий підрахунок було зроблено для
залежностей для відмічених вище точок в порівнянні з їх запропонованими Ю.П Зибіним за
пропорціональною залежністю та визначенні базисні лінії при УРК за рівнянням прямої
регресії: y=kx+b.
Як визначено, по-перше величини відстаней між місцями розташування анатомічних
точок в різних статево-вікових групах різна і не співпадає з установленою «стандартною». Подруге, кожна група за статево-віковим поділом має свої коефіцієнти рівняння регресійної
залежності однойменних довжинних параметрів і анатомічних точок. По-третє, зовсім інші
значення встановлені і між відстанями анатомічних точок і точками усереднених колодок,
особливо для першої лінії.
Так, розраховані базисні лінії за рівнянням прямої регресії, для дівчачих стоп прийняли
нове положення: точки лінії V, IV, III в дівчат 8-9 років, ближче до носка на 1-4 мм, а для 12-13
років на 4-5 мм. В хлопців цього віку ці лінії також ближчі до носка але на 6-7 мм, особливо
для 3-ї лінії.
Такі лінії для малих дітей та школярів – хлопців 6-7 років навпаки зміщенні до п’ятки
на 5-7 мм, а молоді 15-16 років усі лінії, за винятком першої, зміщені на 3-5 мм. Додатково
проведені як аналітичні так і практичні дослідження величини за плантарною та проекційною
довжинами стоп молоді 17-20 років які показали, що різниця між ним залежить від висоти
підйому п’ятки – зі збільшенням до 20 мм вона складає 18 мм на кожні 20 мм підйому стопи.
Дослідження устілок у різних видах взуття теж співпадає з величиною плантарної частини
стопи і залежить від виду, сезонності, віку і висоти каблука.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА СКЛАДНОСТІ ВИРОБІВ ЗІ
ШКІРИ
Асп. Н.М. Борщевська
Наук. керівник проф. С.С. Гаркавенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Якість продукції, як правило виражається системою окремих показників, сукупність
яких найправильніше дає характеристику того або іншого виробу. При розробці виробів зі
шкіри вже на початкових стадіях створення моделі необхідно враховувати такі показники, як відповідність форми виробу його цільовому призначенню, технологічність, художнє
оздоблення та інше. Стрімке розширення асортименту взуття та шкіргалантерейних виробів
здійснюється за рахунок різноманітності конструкцій моделей, форм та силуетів, фасонів,
матеріалів для їх виготовлення та фурнітури. Саме тому на етапі конструкторськотехнологічної підготовки виробництва при виконанні проектних робіт виникає задача аналізу
конструкції моделі виробу з урахуванням естетичних вимог і визначення ії конструктивної
складності.
Сучасне обладнання для виготовлення виробів зі шкіри надає велику кількістю
технологічних рішень, серед яких необхідно обрати оптимальний варіант, враховуючи
особливості асортименту та технічні можливості підприємства. У зв'язку з конструктивною і
видовою різноманітністю моделей складаються нові технологічні маршрути і процеси
складання виробів.
В ході виконання конструкторських робіт неодноразово виникає необхідність
оперативної оцінки конструктивної складності деталі спроектованого виробу. Така оцінка
потрібна для визначення в рівня технологічності деталей і виробу в цілому, собівартості
виробу, рішення різноманітних завдань планування розкрою та запровадження ресурсоощадних
технологій на всіх етапах виробництва.
Показник конструктивної складності повинен задовольняти таким вимогам як:
 універсальність, тобто можливість застосовувати цей метод оцінки до будь-яких типів і
видів виробів, деталей, що входять в них, незалежно від
способу і технології
виготовлення;
 об'єктивність, тобто чисельне значення показника повинне визначатися через властивості
самої деталі ;
 достовірність, тобто показник конструктивної складності повинен насправді відбивати
складність виробу.
На цьому етапі розвитку способів і методів проектування усе більш активно
спостерігається перехід на 3д-моделювання і максимальну автоматизацію конструкторськотехнологічної підготовки виробництва. Це призводить до неможливості застосування критеріїв
оцінки складності моделей, що раніше використалися, і появи нових кількісних показників, які
дають можливість з максимальною точністю визначати складність контурів деталей, а надалі технологічність виробу. При цьому необхідність розробки деталей з технологічними контурами
є особливістю проектування виробів з шкіри.
Можливість отримання великої інформації про контури деталей, а особливо про
відрізки сполучення і їх кривизну дає можливість об’єктивно оцінювати складність і
технологічність таких виробів. Подальші дослідження в цьому напрямі дають можливість
оцінити складність конфігурації деталей виробу, з урахуванням великої кількості показників, а
також за допомогою внесення змін, кутів нахилу і кривизни ліній, отримувати нові силуети і
форми виробів та деталей, тим самим розширюючи асортимент підприємства.
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УДК 685.346.2
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ
ДЛЯ ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
Студ. І.Р. Грицак
Наук. керівник доц. І.Т. Солтик
Хмельницький національний університет

Веслування на байдарках і каное є в програмі літніх олімпійських ігор. При сучасному
розвитку спорту для досягнень високих спортивних результатів спортсмени-веслярі мають бути
забезпечені спеціальним одягом та взуттям. Але на превеликий жаль сьогодні наша країна
переживає важкі часи. Тому наказом Міністерства молоді та спорту України №1851 від
10.06.2014 р. затверджений порядок забезпечення закладів фізичної культури і спорту
спортивним обладнанням та спортивним інвентарем зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 25 червня 2014 року за №699/25476, згідно з яким не встановлено ані одяг, ані взуття
для спортсменів-веслярів. Тому спортсмени та їхні тренери самотужки вимушені забезпечувати
себе всім необхідним спеціальним одягом та взуттям.
Варто відмітити, що веслувальники половину своїх тренувань проводять на воді, тому
одяг і взуття мають не лише бути комфортними, але й водостійкими. Спортивне взуття повинне
бути зручним, легким, міцним, м’яким і еластичним. Воно повинно мати добру водостійкість,
достатню вентиляцію, після зволоження не втрачати гнучкості і не змінювати форму і розміри.
Спортивне взуття повинне відповідати погодним умовам і особливостям занять різними видами
фізичних вправ і спорту.
Конструкція і матеріал спортивного взуття при носінні повинні забезпечувати
оптимальний мікроклімат навколо ніг людини: температура 21-33 °С, вологість 60-73%. Якщо
гігієнічні властивості взуття незадовільні, то волога, яка виділяється стопою, не виводиться
назовні, вона накопичується на поверхні стопи і всередині взуття, викликає намокання
внутрішньої частини взуття, прилипання її до поверхні стопи, що призводить до порушення
функцій потових залоз. Накопичення поту у внутрішньому просторі взуття влітку може
призвести до перегрівання стопи, а взимку – до надмірного переохолодження.
Конструкція спортивного взуття повинна рівномірно облягати стопу, фіксувати її
форму, не здавлювати м’які тканини стопи; не завдавати болю як у стані спокою, так і при русі,
не обмежувати рухи в суглобах, а також забезпечувати максимальну свободу рухів. Носкова
частина спортивного взуття по довжині, ширині і висоті повинна створювати можливість
вільного руху пальців. Геленкова частина взуття повинна відповідати поздовжньому склепінню
стопи і мати хороші амортизаційні властивості. П’яткова частина взуття повинна забезпечити
п’ятці стійке положення.
Спортивне взуття повинне мати мінімальну масу, а його низ володіти амортизуючою
здатністю. Дуже важлива повна відповідність взуття спортсмена розмірам стопи.
Нераціональна форма поверхні устілки в перейменій частині часто викликає хронічне
стомлення м’язів, що підтримують склепіння стопи, що може призвести до плоскостопості.
Враховуючи специфіку середовища при заняттях деякими видами спорту, в багатьох
конструкціях спортивного взуття застосовуються спеціальні захисні накладки, щитки й
прокладки, жорсткі піднесення, задники і підошви, амортизуючі прокладки.
Дослідження показали, що необхідною умовою вирішення проблеми поліпшення
комфортності спортивного взуття, особливо з верхом з різних штучних і синтетичних
матеріалів, є розробка наукового напрямку, який полягає у формуванні властивостей пакетів
матеріалів взуттєвої заготовки на стадіях проектування та виготовлення взуття шляхом
створення раціональної конструкції, підбору кращих в гігієнічному відношенні поєднань
матеріалів верху і підкладки, а також у розробці об’єктивних методів оцінки комфортності
готового спортивного взуття.
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Пошук нових напрямів покращання споживних властивостей взуття є актуальною
сферою діяльності усіх учасників ринку цього товару – дизайнерів, технологів,
матеріалознавців, оскільки потреби споживачів постійно зростають і змінюються. Особливо
багатогранним цей процес є у формуванні спортивного асортименту та властивостей, бо кожен
з видів спорту має яскраво виражену специфіку. Тому для об’єктивного вивчення вимог
спортсменів до взуття вчені розробляють спеціальні тести, прилади, методики тощо для оцінки
його якості. Наслідком цих робіт є постійно зростаючий комплекс інновацій, впровадження
яких дозволяє суттєво поліпшити споживні властивості взуття для окремих видів спорту за
рахунок досягнення оптимального балансу у системі „вартість – довговічність” та аналізувати
на цій основі структуру їх асортименту. Мета даної роботи полягає в аналізі конструкцій
спортивного взуття та матеріалів, які при цьому використовуються, для спортсменівважкоатлетів.
Важка атлетика – силовий вид спорту, в основі якого лежить виконання вправ зі
штангою – піднімання ваги. Змагання з важкої атлетики сьогодні включають в себе дві вправи –
ривок та поштовх. Важка атлетика – один із багатьох видів спорту, у якому більшою мірою в
порівнянні з іншими можливі травматичні ситуації з тяжкими наслідками для ніг спортсмена.
Тому так важливо правильно вибрати взуття для важкої атлетики.
Біомеханічні вимоги до спортивного взуття більш важливі, ніж для побутового,
оскільки пов’язані з цілою низкою таких навантажень на стопу, які у побутових умовах
практично відсутні. До спортивного взуття пред’являється ряд додаткових вимог. Основними з
них є надійний захист від механічних пошкоджень та вологи, легкість і міцність, відсутність
ковзання підошов. Взуття для борців, боксерів, важкоатлетів виготовляють з міцної м’якої
шкіри, що закриває гомілковостопний суглоб, з м’якими задниками, устілками і підошвою; на
підошву наклеюють тонку гуму, яка попереджає ковзання під час вправ.
У спортсменів-важкоатлетів спостерігається підвищений рівень індексу фізіологічного
запасу міцності стопи і значне зниження амортизаційної здатності склепінчастого апарату
стопи на фоні пониження висоти підйому поздовжнього склепіння і збільшення кута при
великому пальці стопи. Використання взуття із низькою висотою п’яткової частини або із
значною шириною ранту і підметки покращує врівноваженість тіла спортсмена-важкоатлета і
сприяє створенню жорсткої основи для максимальної реалізації реакції опори стопи.
Ідеальним варіантом спортивного взуття для важкоатлетів виступають штангетки. Від
якості їх виконання залежить перемога або поразка їх власника у змаганнях. Сучасні технології
дозволили створити спортивне взуття, яке практично не відчутне для спортсмена й тому не
відволікає його свідомість від процедури змагання. Найважливіші деталі якісних штангеток:
спеціально розроблена колодка, твердий підносок і ремінь для фіксації стопи, підкладка
виконана із сучасних, «дихаючих» матеріалів, зовнішні деталі верху – натуральна шкіра
особливого методу дублення, підошва виготовлена з мікропористої гуми. Згадана вище
«дихаюча» підкладка до того ж має підвищений ступінь стійкості до зношування, розтягання,
ушкодження хімічними речовинами й порошком при пранні. Окремо слід зазначити відмінні
властивості гігієнічності й антибактеріального ефекту для стопи власника цього типу взуття.
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Українська взуттєва промисловість працює в умовах жорсткої конкуренції з іноземними
виробниками. Тому важливим аспектом розвитку легкої промисловості є використання
сучасних технологій та обладнання, які дають можливість бути гідними конкурентами як на
вітчизняному так і на світовому ринку.
Незважаючи на патріотичні настрої українців обсяги виробництва взуття в Україні
продовжують знижуватись. За підсумками 2014 року, падіння обсягів у легкій промисловості
становило 2,7% відносно рівня попереднього року. По даним Держстату, в першому кварталі
2015-го було виготовлено лише 70,6% від обсягів першого кварталу попереднього року.
Нажаль така тенденція зниження обсягів виробництва спостерігається вже не перший рік.
Однієї з головних проблем ринку є майже повна відсутність власної сировини для
виробництва взуття. Приблизно 10% складових деталей для виробництва взуття виробляють з
української сировини, решта складових – імпорт (Туреччина, Індія, Китай, Японія, Італія,
Німеччина). Оскільки складові для взуття іноземні, то й платити за них доводиться у валюті, а
це негативно впливає на остаточну ціну готової продукції. Враховуючи економічну ситуацію в
Україні, більшість населення не може дозволити собі дороге взуття. Деякі підприємства вихід
часом шукають у зниженні якості, заміні деталей на дешевші тощо. А на мою думку варто
виготовляти власне сучасне автоматизоване обладнання та програмне забезпечення для нього, а
також вдосконалювати технології складання взуття.
Проаналізувавши український ринок взуття було виявлено, що основним імпортером
взуття є Китай, на частку якого припадає 80-90% імпорту. Така ситуаця спостерігається не
лише на українському ринку, а й на світовій арені. Про це свідчать результами дослідження
німецької фірми DESMA. За їхніми даними, за останні 5 років на світовому ринку по
виготовленню взуття лідером залишається Китай (61,14 %) та Індія (10,76 %).
Початок бойових дій в зоні АТО та мобілізація змусили українські підприємства
використовувати свої потужності на повну. Проте не зважаючи на це вони не здатні були за
короткий час задовольнити потреби армії у якісному взутті (понад 67 800 пар). І ця ситуація
спонукає науковців шукати шляхи для оптимізації виробництва.
На українському рику відоме автоматизоване обладнання іноземних фірм. Серед таких
фірм є: «Orisol», «Brothers», «SunStar», «JUKI», «PFAFF», «JACK», «BSM», «Dadili» тощо. На
користь такого обладнання свідчать показники техніко-економічної ефективністі. Так при
виготовленні класичних черевиків на швейній машині Orisol OCS–2516 підвищення
продуктивності праці устаткування складає 133%, а зниження трудомісткосты роботи 57,1%.
В грудні 2015 р. представники німецької компанії спортивного взуття Adidas заявили
про намір в 2016 р. відкрити першу автоматизовану взуттєву фабрику. Фірма спрямовує свої
зусилля на розвиток унікальних автоматизованих виробничих технологій призначених для
виготовлення взуття. Adidas планує відкрити такий завод не лише в Німеччині, а й США і в
кінцевому підсумку по всьому світу. В той час, як на деяких українських підприємства
використовують автоматизоване обладнання лише на окремих операціях.
Враховуючи вище сказане можна стверджувати, що одним із способів оптимізації
виробництва як безпосередньо військового так і повсякденного взуття є автоматизоване
обладнання. А в свою чергу автоматизоване обладнання в тій чи іншій мірі вимагає змінювати
та удосконалювати технології складання заготовок взуття.
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Для деталей верху ортопедичного взуття використовуються зазвичай натуральні
матеріали, такі як шкіра натуральна та текстильні матеріали на основі натуральних волокон,
котрі дають змогу стопі вільно дихати та відводити вологу з внутрішньовзуттєвого простору.

Рисунок 1 – Схема відведення вологи з внутрішньо взуттєвого простору
Матеріали для деталей верху ортопедичного взуття мають одночасно сполучати
міцність та формостійкість із здатністю забезпечити комфортний мікроклімат
внутрішньовзуттєвого простору, що є непростою задачею.
Розглянуто питання вибору матеріалів компаньйонів та визначені фізико-механічних
властивостей матеріалів для виготовлення деталей верху ортопедичного взуття з урахуванням
міцність і формостійкість деталей взуття. Визначено напівциклові та одноциклові
характеристики при розтягуванні матеріалів - компаньйонів для верху ортопедичного взуття.
З використанням релаксометра. Стійка було оцінено пружно-пластичні властивості за
величинами повного подовження та його компонентів, отримані експериментальні дані
показників міцності досліджуваних матеріалів. Дані показали що показник видовження при
розірванні відрізняються досить відчутно – показник  р натуральних шкір більш, ніж вдвічі
перевищує показник  р трипльованих полотен. Застосування процесу термодублювання шкіри
з використанням клейового матеріалу для між підкладки з одностороннім точковим клейовим
полімерним покриттям, значно зменшило розтяжність та змінило співвідношення складових
частин деформації.
Провівши експеримент було обрано матеріали – компаньйони для деталей верху
ортопедичного взуття з подібними фізико-механічними властивостями.
Після опрацювання даних розроблено та виготовлено раціональний варіант
післяопераційного взуття (рис. 2) Слід однак відзначити що специфіка використання
ортопедичного взуття передбачає наявність фіксуючих деталей , які доцільно виготовляти із
натуральної шкіри, які виконані таким чином, щоб деформаційні характеристики матеріалів компаньйонів були близькими.

Рисунок 2 – Конструкція ортопедичного взуття з фіксуючими деталями
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Полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) відноситься до біоцидів широкого
спектра антимікробної активності щодо грамнегативних і грампозитивних бактерій
(включаючи мікобактерії туберкульозу, легіонельозу), вірусів (в тому числі вірусів ентеральних
і парентеральних гепатитів, ВІЛ, поліомієліту, грипу, герпесу та ін.), грибів, в тому числі
цвілевих, дріжджових і дріжджоподібних, грибів роду Кандида, кандидоз, дерматофітів.
Володіє дезодорує дією, надає тривалий бактерицидний ефект, який може зберігатися в
залежності від поверхні і інших зовнішніх факторів від 3 днів до 8 місяців, що робить цей
продукт унікальним біоцидом.
ПГМГ-ГХ: не має кольору і запаху (деякі не дуже якісні зразки продукту мають запах
аміаку), пожежобезпечний, вибухобезпечний, повністю розчинний у воді, розчинний у спирті,
не втрачає своїх властивостей при негативних температурах, не розкладається і зберігає свої
фізико-хімічні та біоцидні властивості до температури +120 С °, pH 1% -го водного розчину 710,5. Катіонний поліелектроліт, що володіє унікальним поєднанням фізико-хімічних і
біоцидних властивостей, що дозволяє цьому полімеру застосуються практично у всіх сферах
виробництва.
Сфера застосування полігексаметиленгуанідину гідрохлориду:
• субстанція для виробництва дезінфікуючих засобів, консервант, бактерицид,
антимікробний реагент, основа для випуску фунгіцидних (протизапальних) продуктів;
• застосовується в медичній і ветеринарній дезінфекції, для дезінфекції в харчовій
промисловості, дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря, дезінфекції на
залізничному транспорті та метрополітені, комунальних об'єктах, навчальних закладах;
• застосовується для очищення і знезараження води: басейнів; аквапарків; питної води, в
тому числі централізованого та нецентралізованого питного; стічних вод; відкритих
водойм; води в фонтанах; питної і технічної води при транспортуванні на великі відстані;
• застосовується для дезінфекції поверхонь: приміщень, обладнання та ємностей зберігання,
транспортування, подачі і розливу питної води; обладнання оборотних систем технічного
та питного водопостачання; тари для зберігання технічної та питної води; і т.д.
• як добавка для створення біоцидних фарб, для надання біоцидних властивостей полімерів,
дереву, що фільтрує завантаженням (вугілля, цеоліт) та інших поверхонь.
Широкий спектр антибактеріальної дії та сфер застосування ПГМГ-ГХ дає великі
перспективи для розробки біоцидних препаратів, які в подальшому будуть використовуватися
для покращення бактерицидних властивостей взуттєвих матеріалів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гембицький П. О. Полімерний біоцидний препарат полігексаметиленгуанідин/ П. О.
Гембицький, І. І. Воїнцева // – Запоріжжя : Поліграф, 1998. – 44 с. 6. Ампилогова Н. А.
Синтез гуанидиниевых солей и возможности их использования в качестве
анионообменников /
2. Н. А. Ампилогова, В. С. Караван, М. А. Москаленко, В. А. Никифоров // Журн. аналит.
химии. – 1989. – Т. 44, № 4. – С. 620–623.
3. А.с. 1819864 СССР. Способ очистки сточных вод, образующихся при изготовлении
кинофотоматериалов / Д. А. Топчиев, Е. Ю. Данилова, Г. Г. Кардаш, О. Ю. Кузнецов, В. Б.
Баблюк, В. Е. Стрельников, П. А. Гембицкий // – Опубл.: Бюлл. изобр. – 1993. – Т. 58, № 21.
4. Leshechenko V. M. Modiﬁ cation of silica gel with polyhexamethyleneguanidine and application
of obtained sorbents / V. M. Leshechenko, T. V. Maglevanaya, O. B. Andrianova, I. M. Shkoda //
Abst. X Polish-Ukrainian Symp. on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial
Phenomena and Their Technological Applications – Lviv, 2006. – P. 207.
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В умовах ринкової економіки перед взуттєвими підприємствами стоять задачі
удосконалення конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, мета якої зниження
собівартості продукції, створення конкурентоспроможних виробів, підвищення їх якості та
продуктивності праці.
Одним з напрямків удосконалення підготовки виробництва є оптимізація процесу
проектування взуття за допомогою сучасних програмних модулів, що дозволить отримати
економічні моделі. Дана задача є комплексною і складається з різних етапів виконання.
Кінцевою метою даної роботи є створення таких моделей жіночого взуття, які б
відповідали вимогам як сучасного виробника так і споживача.
В процесі роботи розроблено модельний ряд з 50 одиниць жіночих туфель, які мають різну
кількість деталей складної конфігурації, різні варіанти оброблення верхнього канту та видимих
країв деталей. Моделі проектуються з використанням програмних комплексів «ІРИС» та
Crispin Shoe Maker.
На першому етапі роботи вибрано 10 моделей з розробленого модельного ряду, для
яких спроектовані деталі конструкцій туфель, що мають цілу колову союзку або напівколову
союзку з різними фігурними задинками або з фігурними носками та іншими декоративними
деталями складних контурів.
Для спроектованих конструкцій визначені площі всіх деталей та середньозважені площі
комплектів. Розмах коливання площ комплектів склав 1,8 дм².
Для визначення щільності укладання побудовані схеми суміщення деталей за різними
варіантами : без повороту, з поворотом на 180° деталей в ряду, з поворотом на 180° рядів
деталей та інші. Всього побудовано понад 50 модельних шкал для всіх деталей з
використанням різних варіантів суміщення.
Розраховані локальні та оптимальні значення показників укладуваності всіх
спроектованих деталей різної конфігурації.
Аналіз отриманих даних показав, що для союзок розмах коливання укладуваності склав
– 18%, для фігурних задинок – 16,3%, для фігурних носків – 7,8% та інше. Для кожної моделі
розраховані показники середньозваженої укладуваності комплектів.
Розмах коливання цього показника знаходиться в межах 14,5% (найнижчий показник
має конструкція туфель з коловою союзкою, а найвищий – з відрізним носком і задинкою).
Проаналізовані значення цього показника говорять про значний вплив конфігурації деталей, що
в подальшому суттєво впливає на відсоток використання та відходи при розкрої.
Отримані результати досліджень порівнювались з нормативними показниками
середньозваженої укладуваності моделей і за необхідності контури окремих деталей
коригувались.
Для вирішення першого етапу досліджень на стадії автоматизованого проектування
запропоновано алгоритм вибору контурів деталей туфель за першим критерієм оптимізації –
показником укладуваності.
Результати досліджень можна в подальшому використовувати як інформаційну базу
даних конструкторами при розробці подібних моделей жіночих туфель.
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Пошкодження матеріалів природного походження під дією біологічних об'єктів широко
поширені в природі і завдають шкоди, що досягає величезних розмірів. У процесі зберігання і
експлуатації полімерних матеріалів природного походження і виготовлених на їх основі
виробів можливо їх пошкодження різними видами мікроорганізмів: бактерій, мікроскопічних
грибів і ін. Проблема визначення стійкості матеріалів до руйнівній дії мікроорганізмів, а також
пошуку шляхів підвищення стабільності матеріалів тісно пов'язана з проблемою підвищення
якості та надійності виробів, одержуваних з використанням таких матеріалів.
Мета дослідження. Метою дослідження є створення нових матеріалів з
антибактеріальними та антимікробними властивостями.
Методи дослідження. Зміна структури шкіри для взуття за допомогою цеоліту,
монтморилоніту і гуанідіну.
Результати. В якості методів надання матеріалам антибактеріальних властивостей
виділено наступні групи :
- просочення антибактеріальними препаратами, хімічна і фізична модифікація волокон
для виробництва текстильного матеріалу;
- просочення текстильного матеріалу розчином антибактеріальної речовини, хімічна
модифікація матеріалу;
- введення антибактеріальних препаратів в полімероутворюючу речовину;
- надання антибактеріальних властивостей текстильним матеріалам на заключних
стадіях фарбування та оздоблення;
- застосування антибактеріальних речовин при пранні або чищенні текстильних полотен
і виробів.
Звертається увага і на механічні методи: механічне видалення забруднень, підтримання
правильного санітарно гігієнічного та температурно - вологісного режиму, запобігання
проникнення мікроорганізмів до
об'єкту біопошкоджень, видалення одного з елементів, необхідних для росту мікробів,
біологічний захист, створення матеріалів із заданими біостійкими властивостями, застосування
біоцидних сполук.
Найбільшою ефективним серед методів надання матеріалам антибактеріальних
властивостей володіють хімічні методи, в процесі яких відбувається утворення хімічних
зв'язків (наприклад, при введенні антибактеріальних препаратів в волокноутворюючі розплави і
розчини).
Хімічна модифікація і нанесення захисних покриттів складають досить безпечну для
людини і навколишнього середовища групу методів надання матеріалам антибактеріальних
властивостей, але у хімічних методів модифікації є суттєві технологічні, економічні та
екологічні недоліки. Хімічна модифікація волокон може погіршити деякі властивості
полімерних волокон. Крім того, хімічна модифікація полімерних волокнистих матеріалів
вимагає придбання, транспортування та монтажу додаткового обладнання і хімічних реагентів,
що істотно ускладнює технологію, збільшує трудомісткість виробничого процесу, що може
несприятливо позначитися на екологічній ситуації і привести до подорожчання кінцевого
продукту.
Висновки. Досліджені матеріали на покращення антибактеріальних властивостей шкіри
для взуття можуть бути використані у подальшому виготовленні нового взуття з кращими
гігієнічними властивостями.
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Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій, поява нових конструкцій, матеріалів,
типів обладнання вимагають постійного вдосконалення методик проектування. Застосування
ЕОМ в проектно-конструкторських роботах в своєму розвитку пройшло кілька стадій і зазнало
значних змін. Використання САПР для автоматизації процесів в легкій промисловості може
істотно підвищити ефективність виробництва, зробити роботу конструктора більш простою і
наочною, тому що метою автоматизації є підвищення якості проектування створюваної
продукції, зниження матеріальних витрат, термінів проектування і зростання числа інженернотехнічних працівників. В умовах жорсткої конкуренції перегляд традиційних підходів до
проектування є невід'ємним завданням для подальшого успішного розвитку підприємств.
Система автоматизованого проектування (САПР) взуття становить організаційнотехнічну систему, що складається з комплексу засобів автоматизованого проектування, який
взаємодіє з розроблювачами проектно-конструкторської документації.
САПР - система, що об'єднує технічні засоби, математичне і програмне забезпечення,
параметри і характеристики яких вибирають з максимальним урахуванням особливостей
завдань інженерного проектування і конструювання.
Основні цілі автоматизованого проектування:
- підвищення якості;
- зниження матеріальних витрат;
- скорочення термінів проектування.
САПР розкрою дає можливість відображати на моніторі комп'ютера розкладку в процесі
різання, показуючи всю його послідовність. На екрані також відображаються параметри
системи розкрою, одночасно проводиться їх автоматичний контроль. Розкрійна поверхня
проходить за конвеєрним типу. Розроблено такі системи автоматизованого розкрою, в яких всі
операції, починаючи з завантаження рулонів в АРУ і закінчуючи розкроєм, відбуваються без
участі працівників. Роль людини зводиться до введення в програму параметрів розкрою і
загальному контролю над перебігом процесу.
САПР дозволяють звільнити проектувальника від виконання рутинних, часто
виконуваних завдань, надати більше часу для творчості, підвищити швидкість і якість
виконання завдань. Кількість існуючих САПР для взуттєвої промисловості обчислюється
десятками. Всі вони мають як переваги, так і недоліками по відношенню один до одного.
Звичайно, неможливо навчиться користуватися всіма сучасними САПР, однак вивчення деяких
представників видів існуючих систем дозволить студентам вільно орієнтуватися в їх постійно
зростаючій кількості, адаптуватися до роботи практично в будь-якій системі проектування
шкіряних виробів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Універсальний довідник взуттєвика: Навчальний посібник / [Коновал В.П., Гаркавенко
С.С., Свістунова Л.Т. та ін.]. – Київ: Лібра, 2005. – 720 с.
2. Гіфранова Л.Р. Системи автоматизованого проектування виробів та процесів: Навчальний
посібник / Гіфранова Л.Р. – Уфа, 2014. – 144 с.
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У взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості широко використовуються формовані
деталі і вироби з полімерних матеріалів, отримані методом лиття під тиском. Формовані деталі і
вироби мають різне конструктивне оформлення.
Інжекційне формування (від англ. Powder injection moulding) – технологічний процес
виготовлення виробів з пластмас, що базується на заповненні формувальної порожнини пресформи розплавом з подальшим його ущільненням за рахунок тиску і охолодженням. Таким
методом можна виготовляти вироби будь-якої складності за формою, практично, без втрат
матеріалу
Взуття з полімерних матеріалів є одним з найбільш масових виробів народного
споживання, призначених для захисту ніг людини від зовнішніх впливів. Підошва - одна з
найважливіших частин взуття, яка оберігає її від зносу і багато в чому визначає термін її
служби. Саме підошва піддається інтенсивним механічним впливам, стирання об землю і
багатократних деформацій. Тому матеріали, що застосовуються для виготовлення підошов,
повинні бути максимально стійкі до впливу навколишнього середовища
Підошви повинні бути функціональними і зручними. Структура ніг складна, тому
конструкція підошви вимагає задоволення ергономічних показників. Конструкція підошви має
збільшити жорсткість для запобігання абразивного зносу, а з іншого боку - повинна бути
легшою, щоб збільшити поглинання ударів.
В даний час існує широкий вибір програмних продуктів CAD/CAM. Ці інструменти
забезпечують рішення, яке включає в себе дизайн 3D концепції, розробки 2D шаблонів, різання.
Саме програмні засоби, розроблені для взуттєвої промисловості є рішенням для 3D і
використання цих інструментів допомагає скоротити час виходу на ринок продукту.
Обчислювальна техніка та сучасні методи управління дозволяють вирішувати виробничі
завдання за порівняно короткий час і значно підвищити продуктивність праці. Використання
автоматизованих систем управління є неодмінною умовою ефективного функціонування
технологічного підрозділу.
Дизайн підошви розробляється за допомогою програмного забезпечення САПР
SolidWorks. Цей інструмент дозволяє користувачеві створювати складні конструкції і зробити
механічне моделювання. SolidWorks – це система автоматизованого проектування, що
використає знайомий користувачеві графічний інтерфейс Microsoft Windows. Цей легкий в
освоєнні засіб дозволяє інженерам-проектувальникам швидко відображати свої ідеї в ескізі,
експериментувати з елементами й розмірами, а також створювати моделі й докладні креслення.
За допомогою програми Autodesk Simulation Moldflow розраховується перехід
навантаження в різних зонах підошви з ПВХ матеріалу з прикладенням сили в п’ятковій
частині підошви. Autodesk Simulation Moldflow - це набір засобів моделювання процесу лиття
пластмас під тиском. Він дозволяє оптимізувати проектування пластмасових деталей і
ливарних форм за допомогою точного прогнозування процесу лиття. За допомогою Moldflow
Autodesk Simulation можна домогтися зниження потреби в дослідних зразках, усунути
потенційні виробничі дефекти і швидше виводити на ринок інноваційну продукцію
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В умовах ринкової економіки великого значення набуває розширення асортименту
взуття та підвищення його якості. Конкурентоспроможність моделі визначається насамперед
зовнішнім виглядом, конструкцією заготовки, наявністю
перфорації, оздобленням
декоративними строчками, тощо. При цьому не менш важливим є забезпечення високої
міцності швів, які з’єднують деталі верху в заготовку.
Практика ремонту та аналіз причин повернення взуття, яке не витримало гарантійних
термінів носки, свідчать про часті пориви, особливо туфель і напівчеревиків в верхній частині
п’яткового шва.
Метою даної роботи було проведення всебічного аналізу конструкцій заготовок,
вивчення їх особливостей та дослідження впливу способів укріплення заднього шва на
міцність з’єднання.
Всього було проаналізовано 200 пар взуття: по 100 пар жіночих туфель та чоловічих
напівчеревиків вітчизняного та імпортного виробництва.
В заготовках було виявлено понад 17 конструктивних способів укріплення верхньої
частини п’яткового шва. В основному це такі: зшивний шов з розстрочуванням на тасьму чи
без нього ,задній зовнішній ремінь, ціла задинка, різні конструкції закріпок (фігурна,
прямокутна), окантовка, м’який кант(у чоловічих напівчеревиків ) та інші .
Аналіз варіантів укріплення швів показав, що найчастіше у заготовках жіночих туфель
використовують: тугий зшивний шов – 32%, цілу задинку – 24% та окантовку-19%. У
заготовках чоловічого взуття: задній зовнішній ремінь-35%, цілу задинку-27%, окантовку-10%.
Менш розповсюдженим є спосіб укріплення шва фігурною або прямокутною закріпкою (4% і
7% відповідно).
Для всіх способів зміцнення п’яткового шва були розроблені модулі технологічних
процесів складання заготовок, розрахована кількість операцій оброблення деталей верху.
На базі отриманих результатів розрахована кількість робочих, складені узагальнені
таблиці та побудовані діаграми для порівняння витрат по кожному варіанту для визначення
найменш затратного з усіх досліджених.
Отримані дані показали, що найбільш технологічними за кількістю операцій та
економічними за матеріалом є способи укріплення зшивним швом або цілою задинкою. Ці ж
варіанти забезпечують і необхідну міцність шва.
Дослідження являють собою базу інформаційних даних, які можуть використовувати
конструктори при розробці нових моделей з вибором найбільш доцільних варіантів з точки
зору економічності та технологічності.
Результати дослідження показали, що не завжди на вибір способу зміцнення п’яткового
шва впливає трудомісткість виготовлення і складність обробки в технологічному процесі.
Частіше за все цей вибір залежить від напряму моди і розробки конструктора-модельєра.
Рідше за все зустрічалися такі моделі: окантовування в накладку і виворітку, зміцнення
п’яткового шва петлею. Зміцнення п’яткового вузла бізиком або прошвою в асортименті, що
розглядалася, не знайдено.
Все це говорить про те, що найважливішим чинником у виборі варіанту зміцнення
п’яткового шва все ж таки є напрямок моди, споживач став бачити на прилавках красиве, якісне
взуття, різноманітне по асортименту і нове в конструкторських розробках.
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Мікроклімат всередині взуття є одним з найважливіших показників якості матеріалів і
виробів. Здатність матеріалу вбирати в себе і віддавати зайву вологу (піт) є головуючим при
визначенні мікроклімату всередині взуття та оцінці якості і довговічності виробу.
Для проведення експериментальних досліджень було обрано спортивне взуття для
боксу, а саме шкіряні черевики клейового методу кріплення.
Стійкість до дії поту – це стійкість зразка до дії розчину, що імітує піт і визначається
зміною його розмірів та зовнішнього вигляду.
Згідно методики випробувань взуттєвих матеріалів до дії поту за ISO 22652. було
відібрано 8 зразків із підкладки взуття. Спортсмени під час занять спортом витрачають дуже
багато енергії, а отже стопою виділяється надмірна кількість поту. У цей момент в середині
взуття сворюється дискомфорт, що впливає на якість ковзання. Тому експериментальні
дослідження на стійкість взуттєвих матеріалів підкладки виробу до дії поту є важливими.
Для проведення експерименту було використано необхідне обладнання та матеріали, а
саме:сушильна шафа для нагрівання зразка до 35-40 °С; вимірювальний пристрій,
штангенциркуль з ноніусом схожий прилад, з точністю вимірювань до 0,1мм; скло лабораторне
або контейнер для розміщення зразків; лужний розчин, що імітує піт (склад: моногідрат
моногідрохлорида L-гістидина: 5,00г; хлорид натрію 5,00г; дигідрат гідроортофосфата натрію
2,5г).
Згідно методики розчин необхідно довести до значення рН 8 за допомогою розчину
гідроксиду натрію концентрацією 0,1 моль/літр. Вирізаємо 8 зразків розміром 60х60 мм (рис. 1)
та кондиціонуємо їх у відповідності до ГОСТ Р ISO 18454 протягом 24 годин. На
кондиціоновані зразки наносимо паралельні лінії, з відступом від краю 5 мм.
За
допомогою
лінійки
вимірюємо
відстань. Всі вони завдовшки 60 мм. Опускаємо
зразки в контейнер з розчином, що імітує піт.
Зразки розміщують таким чином, щоб при дії на
них невеликої ваги, розчин міг досягти верхньої
частини зразка. Потім контейнер зі зразками
поміщаємо в сушильну шафу при температурі
35°С на 24 години. Після цього витягуємо зразки з
розчину, промиваємо дистильованою водою та
повертаємо до сушильної шафи на 24 години при
температурі 40°С. Після виконання даної частини
експерименту виймаємо зразки та залишаємо їх на
24 години при нормальних атмосферних умовах
Рисунок - Схема відбору зразків для
на робочому столі. Повторюємо всю процедуру 5
проведення досліджень на міцність матеріалів
разів. Вимірюємо повторно досліджувані відстані
до дії поту
на зразках та заносимо данні до таблиці.
1 –підкладка під берці, зовнішня; 2 –
підкладка під задинку зовнішня; 3 – підкладка
Отримавши
результати
під союзку; 4 – підкладка під берці внутрішня;
експериментальних досліджень, можна зробити
5 – підкладка під берці, внутрішня; 6 –
висновок про те, що в середньому матеріал
підкладка під задинку, зовнішня; 7 –
підкладки досліджуваного взуття під дією поту
підкладка під союзку; 8- підкладка під берці,
стискається в довжину та ширину приблизно на
зовнішня.
17-18 %. Це може спричиняти певний дискомфорт
під час занять спортом. В даному випадку доцільним є знайти заміну матеріалу підкладки
даного виробу.
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Взуття – це виріб для збереження ніг від зовнішніх впливів (холоду, бруду, пилу,
сирості, надмірного нагріву, механічних пошкоджень), який несе в собі утилітарну та естетичну
функції. Взуття є предметом необхідності в повсякденному житті, а також товаром стійкого
попиту, має велике значення для задоволення потреб споживача.
На сьогоднішній день питання якості виробу набуло надзвичайної актуальності, адже
значна кількість взуття повертається споживачами назад до місць продажу, в зв’язку із
виявленням у ньому дефектів. Ретельне дослідження властивостей матеріалів, що
використовуються для виготовлення взуття, дослідження самого взуття та встановлення
найважливіших показників, що впливають на його якість і є вирішенням багатьох проблем, що
пов’язані із дефектністю взуття, незадоволенням потреб споживачів та поверненням взуття
виробнику.
Сучасне взуття повинно відповідати комплексу вимог. Основні вимоги: експлуатаційні,
естетичні, функціональні..
Для дослідження та аналізу виробничих дефектів на ділянці складання заготовок взуття
шляхом експерименту з партії взуття відбирались методом «випадкового відбору» пари взуття
жіночого асортименту для повсякденного носіння. Експериментальні дослідження проводились
у виробничих умовах на ПП «Олександра».
Дефекти шкіряного взуття залежно від того, на якій стадії вони виникли, поділяють на
такі групи: дефекти матеріалів, виробничі, транспортування і зберігання.
У процесі складання заготовок дефекти виникають в результаті недотримання
припусків під загин і неправильного взаємного розташування деталей при їх скріпленні на
швейних машинах. Істотну роль відіграє також порушення встановлених нормативів строчки
деталей.
Дослідивши у виробничих умовах дефекти заготовки безпосередньо на потоці виявлено
поодинокі випадки наступних видів дефектів, а саме:
- неправильно підібрані за розмірами відрізні носки і союзки;
- різна висота напівпар;
- неакуратна строчка;
- погана утяжка ниток у шві і пропуски стібків;
- погано витягнута, порвана і погано зістрочена підкладка;
- погано випрасувані шви;
- погано розклепані або не симетрично розставлені блочки і гачки;
- нечисто обрізані підблочні ремені;
- слабко або косо пристрочені язички;
- зміщені від центру задні ремені - зовнішній чи внутрішній;
- надсічка лицьової поверхні союзки;
- два надмірно близько розташовані рядки;
- неоднакові відстань між паралельними рядками і рядків від країв деталей;
- звалювання строчки з країв деталей;
- неправильне просікання перфораційних отворів в деталях верху;
- зморшкуватість деталей по лінії рядків і ін..
Питанням якості продукції на підприємстві «Олександра» приділяється особлива увага,
тому існує вхідний, вихідний і поопераційний контроль якості на потоці. Відбраковані
заготовки взуття проходять стадію усунення браку, якщо це можливо, всі інші відбраковують.
За роботу без браку на підприємстві існує система преміювання робітників.
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Активний відпочинок є основою здорового способу життя людини. Це може бути біг,
скелелазіння, піші прогулянки, велосипедні тощо. Практично усі види спорту мають відповідне
оснащення і взуття для виконання фізичних вправ і проведення тренувань – це спортивне
взуття. Завданням даної роботи є дослідження різновидів взуття для активного відпочинку і
міцності швів заготовки.
Взуття для активного відпочинку відіграє важливу роль в захисті стоп ніг від різних
травм та зовнішніх впливів. Тому проведення експериментів по дослідженню фізикомеханічних характеристик взуття даної групи з метою підтвердження його відповідності і
безпеки є необхідними. Однією із основних ознак якості є міцність ниткових швів заготовки
взуття. Цей показник впливає на якість взуття в цілому та безпеку споживача.
Для проведення експериментальних досліджень із спектру розглянутих виробів було
обрано взуття для активного відпочинку, а саме шкіряні черевики клейового методу кріплення,
деталі заготовки яких з’єднані нитковими швами за допомогою комплексних поліамідних
ниток марки 40К.
Міцність швів є особливо важливим показником надійності, безпеки споживача і якості
виробу в цілому, адже на них припадає значне навантаження в процесі носіння, а також
можливе пошкодження ниток і швів предметами які нас оточують.
Згідно методики випробувань ниткових швів за ДСТУ- 9290 було відібрано 10 зразків
взуття, які відлежувались в закритому боксі до стану сталої маси при відносній вологості
повітря 65% та температурі повітря 20°С.
Результати досліджень відображені в таблиці.
№
Зразка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблиця – Результати досліджень експерименту
Довжина
Розривне
Розривне
Міцність шва,
строчки, см
навантаження, навантаження,
Н/см
кгс
Н
3,6
46,6
457
127
3,7
48,6
477
129
3,7
49,01
481
130
3,8
48,7
478
126
3,6
47,3
464
129
3,5
45,3
444
127
3,7
49,3
484
131
3,6
46,6
457
127
3,8
50,7
497
131
3,7
48,3
473
128
Середнє значення = 128,5 Н

Порівнявши результати досліджень з вимогами ДСТУ 21463, де показник навантаження
повинен бути не менше 115 Н/см, можна зробити висновок про те, що досліджувані зразки
взуття для активного відпочинку відповідають вимогам НТД, а взуття є придатним і безпечним
для споживачів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Магомедов Ш.Ш. Товарознавство та експертиза взуття: Підручник - 4-е вид. - М.:
Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2010. - 380 с.
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У гардеробі сучасної жінки взуття займає провідне місце і є предметом першої
необхідності. Воно призначене для захисту ніг людини від несприятливих дій зовнішнього
середовища – холоду, надмірного нагріву, вологості, пилу, бруду, механічних пошкоджень, а
також є предметом підтвердження стилю людини.
Поки існує взуття, доти буде актуальною проблема контролю його якості. На сучасному
етапі розвитку економіки України особливого значення набуває необхідність створення
цивілізованого ринку взуття, який поки що характеризується як неблагонадійний з точки зору
наявності високоякісних, максимально адаптованих до потреб споживачів виробів.
Якість продукції (включаючи новизну, відсутність дефектів при виконанні, надійність в
експлуатації) є одним з найважливіших компонентів завоювання й утримання позицій на ринку.
Тому підприємства приділяють особливу увагу, забезпеченню високої якості продукції,
установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості
використовуваної сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного
продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в
експлуатації.
Створення конкурентного середовища на ринку товарів, підвищення їх якості,
конкурентоспроможності та надійності являється необхідним кроком для підвищення
життєвого рівня населення і забезпечення товарами народного вжитку, що відповідає його
запитам, являється одним із найважливіших завдань, які сьогодні стоять перед промисловістю і
торговими організаціями. Значну роль у вирішенні цього завдання призвані зіграти контроль
якості і експертиза товарів, які повинні стати складовою частиною державної політики
формування вітчизняного ринку і його управління.
Тому, на розгляд даних актуальних питань і направлена дана робота. Метою
дослідження є аналіз виробничих дефектів жіночого взуття на ділянці складання виробів в
умовах ПП«Олександра», м. Київ.
Для розкриття теми роботи було теоретично і практично досліджено такі основні
завдання:
- проведено класифікацію жіночого шкіряного взуття;
- визначено номенклатуру показників якості жіночого шкіряного взуття;
- проаналізовано і вивчено споживні властивості взуття;
- вивчено дефекти жіночого шкіряного взуття;
- обґрунтовано практичні пропозиції щодо удосконалення якості жіночого шкіряного взуття.
Дослідивши у виробничих умовах дефекти виробів безпосередньо на потоці складання
виробів виявлено поодинокі випадки наступних видів дефектів, а саме: дефекти формування
заготовок, дефекти кріплення деталей низу, вилягання грані устілки, деформація сліду підошви,
щілини між деталями низу, зміщення підошви, дефекти опорядження та пакування.
Питанням якості продукції на підприємстві «Олександра» приділяється особлива увага,
тому існує вхідний, вихідний і поопераційний контроль якості на потоці. Відбраковані пари
взуття проходять стадію усунення браку, якщо це можливо, всі інші відбраковують. Збитки, які
несе підприємство за брак покриваються за рахунок робітників, що його спричинили. За роботу
без браку пропонуємо започаткувати на підприємстві систему преміювання робітників.
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Для захисту стопи працюючих від механічного діяння використовують ударостійкі
підноски та проколозахисні устілки. Найчастіше для виготовлення цих захисних елементів
використовують сталь, це зумовлено тим, що вона є недорогим і загальнодоступним
матеріалом. Сталева устілка (рис. 1) виготовлена із сталі, товщиною 1 мм, яка витримую
зусилля проколу 1100 N, має антикорозійне покриття та анатомічно відформована по сліду
взуття. Недоліками таких устілок є велика вага, висока теплопровідність, низька гнучкість.
Остатнім часом, для захисту від проколів застосовують устілки виготовлені із кевлару (рис.2).
Вони мають наступні переваги: низька теплопровідність, вони більш гнучкі та легкі ніж
металеві.

Рисунок 1 – Металева устілка

Рисунок 2 – Кевларова устілка

Для захисту пальців стопи від ударів у робочому взутті використовують ударостійки
підноски. Ці носки виготовляють з металу(мал. 3) (стальний та алюмінієвий) або композитних
матеріалів (мал. 4). Для виготовлення підносків використовують сталь та спеціальні ударостійкі
сплави алюмінію. Металеві підноски мають таки переваги: низька ціна та тонкі стінки підноска
(біля 2 мм). Не дивлячись на те, що в алюмінієвих підноска більш товсті стінки(2-3мм), вони
більш легкі ніж металеві. Загальним недоліком металевих підносків є їх висока
теплопровідність, намагнічуваність та висока вага, в порівнянні з пластиковими підносками.

Рисунок 1 – Металевий підносок

Рисунок 2 – Композитний підносок

Враховуючи розвиток виробництва композитних матеріалів, з середини 2000років,
розпочато виробництво ударостійких носків з полікарбонату. Вони більш легкі, не
намагнічуються та мають низьку теплопровідність. Однак у них є недолік, це велика товщина
стінок. Вона становить біля 8 мм. Тому при проектуванні колодок для такого взуття треба
уважно розраховувати об’єм носкової частини, щоб під час носки підносок не натирав пальці
стопи. Як металеві так і композитні носки розраховані для витримування максимальної
ударного навантаження 200 Дж.
Спеціальне взуття з захисними підносками та устілками повинні відповідати
ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від
механічного діяння. Технічні умови.»
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Загальними вимогами, яким повинно відповідати модельне або повсякденне взуття – це
зручність у носінні, відповідність сучасним тенденціям моди і призначенню виробу, безпека
для здоров'я людини та її захист від зовнішніх впливів.
Розвиток форми і конструкції сучасних виробів відбувається за двома напрямками:
перший - разом з розвитком людського суспільства, зростанням матеріальної та культурної
бази; другий - під впливом моди.
Споживач, як головний експерт що купує взуття на свій смак, пред'являє до виробів
високі вимоги. Виріб повинен бути красивим і зручним, тримати форму тривалий час та
відображати матеріальний і культурний рівень людини. Тому, дослідження сучасного
асортименту чоловічого взуття та експертиза якості виробів даного сегменту є актуальним
завданням.
Для проведення досліджень було відібрано три зразки чоловічих напівчеревиків
вітчизняного виробництва, а саме: «Міда», м. Запоріжжя, ПП «Бондар», м. Бровари і «Каліф»,
м. Київ.
Всі досліджувані зразки напівчеревиків чоловічих виготовлені з натуральної шкіри
хромового методу дублення на шкіряній підкладці та підошвах з ПУ. Конструктивно моделі
взуття виготовлені в єдиному рішенні, а саме: заготовка напівчеревиків складається з союзки на
яку настрочений відрізний носок, настрочних берців та задинки, а також відрізного язичка. У
якості оздоблення виробу і підкреслення його статусу використано декоративний рант та
профільовану підошву по периметру деталі. Моделі елегантно виглядають як з діловим
костюмом так і з джинсами. Вартість виробів коливається від 980 до 1180 грн. Напівчеревики
виготовлені акуратно, шви рівні, кріплення фурнітури симетричне відносно виробу. Виріб
упаковано в індивідуальну упаковку-коробку для взуття. Упаковка цілісна, непошкоджена,
оснащена необхідною маркувальною інформацією та буклетом з інформацією по догляду за
виробом, поліетиленовим пакетом та лопаткою для зручності взування виробу.
Експертизу трьох зразків напівчеревиків чоловічих було проведено в лабораторії
Укрметртестстандарт згідно з вимогами НТД, а саме: ДСТУ ГОСТ 19116 «Взуття модельне.
Загальні технічні умови»; ДСТУ 3485 «Взуття. Номенклатура показників якості.»; ДСТУ 3164
Взуття. Методи визначення лінійних розмірів; ДСТУ 4142 /ГОСТ 7296 «Взуття. Маркування,
пакування, транспортування і зберігання»; ДСТУ ISO 20872 «Взуття. Методи випробування.
Міцність щодо відривання підошви»; ДСТУ ISO 17706 «Взуття. Метод випробування верху
щодо визначення розривного навантаження та видовження» ; ДСТУ ГОСТ 9135 «Взуття. Метод
визначення загальної і залишкової деформації підноска та задника».
Отже, враховуючи результати проведених досліджень можна зробити висновок про те,
що всі зразки взуття є якісними і надійними за показниками надійності та повністю
відповідають вимогам нормативних документів, а значить можуть бути сертифікованими.
Дефектів при огляді не виявлено. Деталі розміщені симетрично одна відносно одної,
пошкоджень ниткових швів не виявлено, довжина виробу відповідає заявленому розміру,
міцність ниткових швів та деталей верху і низу відповідає вимогам нормативно-технічної
документації .
ЛІТЕРАТУРА:
1. Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг. – К.: Нац.торг.-ек. ун-т,2010.- 298 с.
2. ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації
продукції. – К.: Держстандарт, 2000р.- 93 с.
3. ДСТУ 34858 «Взуття. Номенклатура показників якості».

112

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Технологія виробів із шкіри

УДК 685.31
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ УСТІЛОК ПРОГУЛЯНКОВОГО ВЗУТТЯ ДО ДІЇ
АДСОРБЦІЇ ТА ДЕСОРБЦІЇ ВОДИ
Студ. К.С. Лук’янова, гр.БВк-12
Наук. керівник доц. А.І. Бабич
Київський національний університет технологій та дизайну

Одним з важливих факторів, який впливає на мікроклімат всередині взуття,
комфортність в носінні, масу виробу і як кінцевий результат є показником якості і відповідності
виробу до вимог ДСТУ - це адсорбція та десорбції води в устілках.
Адсорбція – збільшення маси зразка на одиницю його площі за рахунок поглинання
води за час одного або декількох заданих періодів.
Десорбція – відсоток втрати ваги зразка, визначений в перерахунку маси адсорбованої
води.
Для проведення експериментальних досліджень було обрано прогулянкове взуття
лінійка «спорт», а саме устілки з матеріалів EVA та Microliner.
Згідно методики випробувань взуттєвих матеріалів до дії поту за ISO 18454 було
відібрано 10 зразків з устілок даного виду взуття. У людини, яка займається спортом, веде
активний спосіб життя і відпочинок під час бігу чи швидкої ходи, потовидільна система
швидко активується та організм починає в посиленому режимі віддавати рідину назовні через
природну систему потовиділення, а саме через шкіру. Стопи віддають зайву вологу підкладці
взуття і у значній мірі устілці. Якість життя і комфорт стопи в цей період залежить від того на
скільки устілки та взуття в цілому адсорбує та десорбує рідину. Отже, цей експеримент є дуже
важливим, аби визначити придатність матеріалу для виготовлення з нього устілок. Для
проведення експерименту необхідно: лабораторні ваги з точністю до 0,01г; 10 зразків розміром
50 х 50мм; фільтрувальний папір; дистильована вода; хімічна склянка з плоским дном;
штангенциркуль з ноніусом, точністю до 0,2мм. Зразки кондиціонують при нормальних умовах
у відповідності до ДСТУ ISO 18454 протягом 24 годин.
Адсорбцію та десорбцію води розраховують за формулами, а всі отриманні дані
заносимо до таблиці.
№ зразка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблиця - Результати експерименту
Значення адсорбції,
Маса повторно
, г/м²
0,44
0,4
0,48
0,6
0,48
0,44
0,44
0,56
0,36
0,48
Середнє значення =
0,47

кондиціонованого зразка,
17,0
17,3
16,8
17,5
16,6
16,8
16,4
17,1
16.3
16,7

Значення десорбції,
,г

,%
104
104
105
107
105
104
103
106
103
105
Середнє значення = 104

За результатами експериментів можна визначити, що обидва матеріали можуть бути
використані для виготовлення і використання устілок у взутті для активного відпочинку, однак
матеріал Microliner більше підходять для цього виду взуття за показниками
,
. Вони не
набагато збільшують свою масу при поглинанні вологи. А це є дуже важливим показником, бо
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під час бігу, спортивної ходи чи туризмі, вага взуття неймовірно важливий показник. Тому
порівнюючи данні експериментальних досліджень можемо рекомендувати виробникам при
виготовленні взуття для активного відпочинку використовувати матеріал Microliner для
виготовлення устілок.
ЛІТЕРАТУРА:
1. ДСТУ 34858 «Взуття. Номенклатура показників якості».
2. ДСТУ ISO 18454 Методики випробувань взуттєвих матеріалів до дії поту.

УДК 685.31
НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ З ПІДВИЩЕНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ ВОДОСТІЙКОСТІ
Студ К.В. Солтус, гр.МгВкд-15
Наук. керівник доц. В.А. Обрізан
Київський національний університет технологій та дизайну

Сьогодні одним з найпопулярніших рішень по підвищенню водостйкості взуття є
використання мембранних матеріалів у взутті. Найвідомішою мембраною є мембранна
технологія GORE – TEX. Ця мембрана виробляється фірмою W.L. Gore&Assotiates, яка робить
спеціальні високотехнологічні матеріали більше 20 років. GORE - TEX® - це спеціальна
мембрана, розташована між підкладкою і матеріалом верху. Вона дозволяє нозі " дихати",
оскільки піт виводиться назовні взуття, але при цьому запобігає потраплянню води в середину.
Мембрана складається з 2 шарів.
Перший шар складається з розтягнутого(до стану мембрани) політетрафторетилену,
який утримує більше 1.4 мільярдів пор на квадратному сантиметрі. Розмір пір приблизно в
20.000 менше краплі води, проте в 700 разів перевищує розмір молекули водяної пари. Таким
чином, вода в рідкому стані не може просочитися крізь мембрану GORE - TEX®, а піт (у
вигляді водяної пари) може виходити через неї без проблем.
Другий
компонент
вбудований
в
структуру
мембрани
і
є
олеофобною(масловідштовхуваючою) речовиною, яка пропускає водяну пару, але в той же час
служить фізичним бар'єром для таких забруднюючих речовин, як олія, косметика, їжа або
засоби від комах.
Властивості мембрани GORE TEX®:
Дуже
хороша
стійкість
матеріалу до багаторазового згинання,
придатність до використання в
екстремальних умовах і при дуже
низьких
температурах;
хороша
стійкість матеріалу до високого тиску
у воді; уся продукція з використанням
GORE - TEX проходить спеціальні
тести на водонепроникність до
початку
серійного
виробництва;
гарантія на матеріал GORE - TEX
строком на 1 рік; спеціально
розроблені шви роблять матеріал і усі
з'єднання
матеріалу
водонепроникними.
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УДК 685.34.013
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ
Студ. Н.С. Кривенька
Наук. керівник ст. викл. Т.А.Надопта
Хмельницький національний університет

Одним з важливих аксесуарів в гардеробі кожної дівчини є шкіргалантерейні вироби,
зокрема, різноманітні сумки. Дослідження сучасних напрямів модних тенденцій розвитку
означених виробів мають відіграють значну роль, оскільки впливають на формування іміджу та
вподобань споживачів. Для визначення пріоритетних напрямків конструктивних характеристик
шкіргалантерейних виробів обрано метод анкетування.
Анкетування— процес збору первинних матеріалів у соціологічних, економічних,
демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. Анкетування проводиться в основному
у випадках коли необхідно з’ясувати думки людей з певних питань і охопити велику кількість
людей за короткий термін.
Проведено анкетування дівчат віком від 18-23 років. При цьому було не тільки оцінено
вагомість показників, а й обрано елементи композиційно-конструктивних характеристик, які
найбільш привертають їхню увагу при виборі виробів (ця інформація потрібна для створення
нової колекції).
Перелік показників:
х1  перевага сумка, рюкзак, свій варіант.
х2  форма  прямокутна, квадратна, овальна, трапецієвидна, свій варіант.
х3  розмір  маленька (довжина більшої сторони менше 25 см), середня
(2535 см), велика (більше 35 см).
х4  кольорова гамма яскраво-кислотні, чорно-білі, класичні кольори, модні тенденції.
х5  структура кольору однотонна, комбінована, градієнт, свій варіант.
х6  матеріал виробу натуральна шкіра, штучна шкіра, текстиль.
х7  матеріал ручок шкіра, текстиль, фурнітура.
х8  опорядження – декоративні строчки, вишивка, бісер, малюнок фарбою, прінт, свій
варіант.
х9  вид і кількість фурнітури.
За результатами анкетування складено діаграми розподілу характеристик, встановлено
пріоритетні показники та спроектовано модель, яка відповідє усім зазначеним параметрам.
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УДК 685.34.013
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ
ДО ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ
Студ. В.О. Піскорська
Наук. керівник ст. викл. Т.А. Надопта
Хмельницький національний університет

Сучасний розвиток шкіргалантерейного сектору галузі легкої промисловості України
переходить на якісно новий рівень. Все більше підприємств по виготовленню продукції
завойовують чільне місце на вітчизняному ринку, випускаючи продукцію високої якості з
дизайном, що не поступається світовим аналогам.
Висока потреба у продукції та різне призначення вимагають удосконалення методів
проектування, технології виготовлення та якості сировини. З огляду на це, необхідно визначити
та дослідити показники якості, котрі висуваються до шкіргалантерейних виробів. Насамперед,
слід зауважити, що основним критерієм якості шкіргалантерейних виробів є показники якості
до матеріалів. Однак вимоги до матеріалів не завжди співпадають з вимогами до готового
виробу.
Комплекс вимог до матеріалів залежить від призначення (для перенесення і зберігання
різних предметів; для захисту кистей рук від зовнішніх впливів; для фіксації різних предметів),
статево-вікової групи населення, сезону носіння, технології виготовлення та економічної
доцільності їх застосування.
При виготовленні шкіргалантерейних виробів застосовуються в основному ті ж групи
матеріалів, що і для виготовлення взуття. Для цього необхідно окреслити номенклатуру
показників якості. Для характеристики якості промислової продукції слід використовувати
найбільш важливі з точки зору виробництва та споживання властивості взуття і відповідні їм
показники. Номенклатура цих показників повинна бути з одного боку досить великою, щоб
охарактеризувати якість продукції. А з іншого боку, число цих показників не повинно бути
занадто громіздким, оскільки при оцінюванні комплексного показника якості сумарна похибка
цього показника може суттєво вплинути на кінцевий результат якості виробу.
До взуттєвих матеріалів висувають виробничо-економічні та функціонально-споживчі
вимоги. Отже, необхідно детальніше дослідити показники якості матеріалів, що дасть змогу
забезпечити анатомічні, фізіологічні, гігієнічні, гармонійні, естетичні та економічні
характеристики виробу, а також підвищить конкурентоспроможність шкіргалантерейних
виробів. Всі показники якості матеріалів також необхідно регламентувати стосовно
нормативно-технічної документації.
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УДК 685.31
ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ МОДУЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ДЛЯ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ
Студ. Я.М. Пекна
Наук. керівник доц. Михайловська О.А.
Хмельницький національний університет

Важливим аспектом створення і експлуатації взуття є можливість його тривалої
експлуатації. І якщо для дорослої людини ця умова забезпечується якістю виробу, то для дітей
окрім якості необхідно забезпечити максимальну ступінь експлуатації, оскільки дитина не
встигає зношувати взуття через інтенсивність росту. Таку можливість створюють модульні
конструкції взуття. Концепція використання модулів полягає в тому, що окремі частини взуття
можуть бути використані автономно внаслідок відносної самостійності їх форми та, що
першочергово, забезпечують необхідні функціональні властивості отриманого виробу в цілому.
Методи трансформації передбачають перетворення однієї форми в іншу або ж зміну чи заміну
деталей всередині цієї форми.
Суть методу модульного проектування полягає в проектуванні взуття з окремих
модулів, де модуль - це одиниця міри, розмір, що приймається за основу розрахунку розмірів
предмету, а також його елементів, які завжди кратні вибраному модулю, і, як правило,
однакового розміру. Застосування принципів модульного проектування (перетворення) при
створенні взуття дасть можливість створення конструкцій, які здатні змінювати форму виробу,
його призначення, та асортимент в цілому.
При розробці конструкцій взуття для дітей пропонується застосовувати термін
«модульна трансформація». Як було зазначено вище – це метод перетворення однієї форми
конструкції в іншу або зміна деталей всередині цієї форми з використанням відокремлених
модулів.
Основні положення модульної трансформації:
 дотримання основ проектування взуття;
 збереження функціональності виробу;
 забезпечення технологічності конструкції;
 ергономічність виробу;
 естетичність.
Також слід звернути увагу при використанні модульної трансформації на те, що модулі
повинні суміщатися між собою, гармонійно поєднуватися один з одним та надійно з'єднуватися
між собою.
В загальному основи перетворень розглядає комбінаторика. Досить часто у фаховій
літературі наводяться різні класифікації та типи комбінаторних методів. Застосування методів
перетворень відбувається за різними методиками, однак мета однакова – проектування
багатофункціонального виробу, який задовольняє сучасного споживача.
Конструкції взуття для дітей, розроблені з використанням модульних трансформацій,
дозволять в цілому збільшити ступінь експлуатації взуття за рахунок отримання нових видів чи
типів взуття, та уникнути недоліків чи набути додаткових якостей взуття. Подальший вибір
методу проектування залежить від функціонального призначення та технологічності
конструкції.
Підсумовуючи, можна сказати, що використовуючи принципи перетворення форми
взуття для дітей, можна прийти до одержання нової конструкції, в якій автономні частини вже є
завершеними одиницями і можуть бути використані самостійно. Крім того, форма може
постійно змінюватися, компонуватися по-новому в залежності від економічних можливостей,
соціальних та естетичних вимог.
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УДК 685.31
ВСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ НОСКОВОЇ ЧАСТИНИ
НА ПОЛОЖЕННЯ ТОЧКИ ВИРІЗУ СОЮЗКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ТУФЕЛЬ "ЛОДОЧКА" ЗА МЕТОДИКОЮ ІТАЛІЙСЬКОЇ ШКОЛИ
МОДЕЛЮВАННЯ АРС СУТОРІА
Студ. Ю.Р. Приймак
Наук. керівник доц. О.А. Михайловська
Хмельницький національний університет

Метод проектування взуття на колодці та перенесення ліній моделі з колодки на
площину був створений ще в минулому сторіччі в Міжнародному інституті взуттєвої техніки та
мистецтва в Мілані (автор методу – Адріано Лунаті). Метод враховує елементи раніше
розроблених методів, проте включає ряд нових елементів.
Новим елементом в італійській методиці є різне коригування розведення і накладання
нижніх і верхніх країв умовної розгортки колодки (УРК) в залежності від висоти каблука та
типу взуття, що покращило відповідність верху взуття формі колодки і стопи.
При проектуванні та конструюванні взуття за італійською методикою особлива увага
приділяється точності побудов, дотриманню пропорцій деталей та ліній їх з'єднання. Для цього
необхідні знання анатомії стопи, пропорцій частин стопи та їх правильне відображення при
проектуванні взуття.
Робота над проектом розпочинається з ескізу. Далі лінії моделі наносяться на колодку
відповідно до розробленого ескізу. Кожен тип моделі має для цього свої необхідні орієнтири
(точки та лінії). Етап нанесення ліній моделі на колодку є основою проектування взуття і
наступного перенесення проекту на площину для конструктивної розробки деталей верху
взуття. Проектування на колодці дозволяє найбільш точно відобразити пропорції деталей,
позначити місця їх з'єднання, місця розташування шнурівок та інших пристосувань для
закріплення на стопі, а також різних декоративних елементів тощо.
При нанесенні рисунка моделі туфель типу "лодочка" орієнтуються на такі параметри
(рис.): висота п'яткового контуру 55 мм – без врахування товщини пакету деталей низу та
проміжних деталей верху – т. Вт, точка вирізу союзки т. С', яка розташовується не нижче 67 мм
від найбільш віддаленої точки носкової частини колодки; лінія верхнього канту орієнтується на
лінію ВтК, що з'єднує точку Вт і точку середини кальцати К (лінії пучків). Відстань, що
регламентує положення точки вирізу союзки С', розрахована для широкої та середньої форми
носкової частини, для яких величина декоративного припуску носкової частини складає від 0
до 10 мм. Для вузької носкової частини декоративний припуск складає 15-25 мм (відповідно до
напрямку моди може бути і більшим). В такому разі постає питання щодо розташування точки
вирізу союзки (т. С'), оскільки її положення зміститься вбік пальців і спричинить при цьому їх
травмування. Доцільно було би в такому випадку і загалом вибирати положення точки вирізу
союзки не орієнтовно найбільш віддаленої точки носкової частини, а орієнтуючись на лінію
кальцати, зокрема на точку кальцати т.с.

Рисунок – Нанесення рисунка моделі туфель "лодочка" на колодку
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УДК УДК 677.07:677.017.86
НАДАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ТЕКСТИЛЬНИМ МАТЕРІАЛАМ ТА ВИРОБАМ
Студ. В.В. Шахман, гр. БТ-13
Наук. керівник проф. Л.Є. Галавська
Київський національний університет технологій та дизайну

Тема захисту людини від патогенних мікроорганізмів завжди турбувала людство. А
текстильні матеріали з антимікробними властивостями стають все більш поширеними,
особливо в умовах неоголошеної війни та великої кількості поранених. Створення текстильних
матеріалів лікувально-профілактичної дії, що перешкоджають розвитку патогенної мікрофлори
та сприяють загоєнню ран є актуальною.
Одним із шляхів створення належних санітарно-гігієнічних умов щодо мікробіологічної
безпечності текстильних матеріалів та виробів є біоцидна обробка, нанесення металевого
покриття, впровадження наночасточок срібла. Технологія впровадження у натуральні волокна
наночасточок срібла надає їм антибактеріальних властивостей. На відміну від закордонних
технологій існує вітчизняний досвід обробки не синтетичних, а натуральних волокон.
Нанесення металевого покриття на поверхню матеріалу використовується для виготовлення
дизенфікуючих серветок та пов’язок, одягу та білизни, а також фільтрів для очищення води та
повітря. У якості покриття можуть бути використані метали, які мають біологічну активність
до патогенної флори, такі як срібло, мідь, титан, золото, їх сплави та комбінації.
Одним з головних напрямків біоцидного захисту людини з метою профілактики
шкірних захворювань, є використання спеціально оброблених текстильних матеріалів. Біоцидна
обробка текстильних матеріалів – це заключна обробка волокнистих субстратів біоцидними
речовинами з метою надання текстилю антимікробних, протиалергенні або репеллентних
властивостей.
Дана обробка забезпечує досягнення високих гігієнічних властивостей,
створення відчуття свіжості і комфорту. ЇЇ наявність перешкоджає розмноженню і росту
бактерій і грибів, а також пилового кліща, що викликає алергічну реакцію у людини. Крім
того, у зв'язку з тим, що антимікробна обробка оберігає волокно від руйнування
мікроорганізмами, її використання на 10-15% збільшує термін експлуатації текстильних
виробів, що дозволяє отримати додатковий економічний ефект.
Антимікробна обробка може бути здійснена як у ході вироблення текстильного
матеріалу, так і при пранні готових виробів, і не вимагає використання додаткового обладнання
і енергетичних витрат. Бактерицидна обробка потребує нанесення від 0,5% до 2,5% препарату
від ваги виробу. У залежності від препаратів, що використовуються, та об'єкта їх впливу
біоцидна обробка поділяється на такі види: антимікробна, протигрибкова, антигнильна,
протиалергічна, репелентна.
У відповідності до цілей захисту біоцидна обробка може виконувати такі функції:
 гігієнічна – запобігання виникнення неприємного запаху, що викликається продуктами
життєдіяльності бактерій і профілактика транзиту (попадання) мікроорганізмів на шкіру
людини; захист текстильного матеріалу від пошкодження;
 репелентна – захист від комах.
 Важливим аспектом антимікробної обробки текстильних матеріалів є:
 перешкоджання проникненню чужої (транзиторної мікрофлори, яка в основному
складається з патогенних мікроорганізмів) ззовні, з навколишнього середовища;
 відсутність впливу на захисні властивості власної (резидентної) мікрофлори людини, тобто
обробка не повинна пригнічувати та створювати умови для вироблення у патогенних
мікроорганізмів імунітету до препарату;
 збереження антимікробних властивостей унаслідок багатократного прання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНИХ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ
БАНДАЖНИХ ВИРОБІВ
Студ. Т.В. Фоя, гр. МгТМТ–15
Наук. керівник доц. Л.М. Мельник
Київський національний університет технологій та дизайну

Бандаж – це виріб, який застосовується зовні, для компенсації втрачених функцій
внаслідок змін хребта, мускулатури, для фіксації, підтримки, розвантаження, корекції,
створення потрібного положення. Залежно від виду, бандаж може вдягатися на різні ділянки
тіла. Він являє собою спеціальний пояс, виготовлений з зносостійкого, гігієнічно чистого
матеріалу. У деяких випадках, для підвищення жорсткості виробу, в конструкцію бандажів
додають металеві пластини, пружини.
Трикотажні полотна для бандажів можуть розтягуватись в двох напрямках або в одному
(поперечному або поздовжньому). Проаналізувавши існуючий на даний час асортимент
бандажних виробів, можна зробити висновок, що більшість трикотажних полотен для їх
виготовлення мають розтяжність в одному напрямку. І лише малий відсоток асортименту
виробів виконано з полотен, що мають розтяжність в двох напрямках (наприклад, дородові
бандажі у вигляді спідньої білизни). Тому авторами прийнято рішення спроектувати полотна,
що мають розтяжність в одному напрямку.
Для вироблення еластичних медичних виробів застосовують такі види сировини, як
бавовна, вовна, поліамідні, поліефірні та еластомерні нитки. Особливістю еластомерних ниток
є підвищена пружність, у порівнянні із звичайними нитками. Еластомерні нитки мають пружні
деформації, не пропорційні діючим зусиллям. На сучасному етапі у галузі легкої промисловості
використовується латексні і поліуретанові еластомерні нитки. Даний тип ниток забезпечує
необхідні фізико – механічні властивості полотен.
В трикотажі еластомерна нитка може бути закріплена в структурі у вигляді утоку,
футерних, пресових накидів або пров’язуванням у петлі. Відомо, що пров’язування
еластомерної нитки у петлі забезпечує розтяжність полотна у двох нарямках, але є
недоцільним, оскільки значно збільшує поверхневу густину трикотажу, тобто матеріалоємність.
При прокладенні еластомерної нитки у вигляді утоку існує можливість проковзування
нитки між двома системами петель. Це є недоліком даного способу, але водночас зменшується
матеріалоємність трикотажу, а також найбільше виявляються пружні властивості еластомерної
нитки при розтягненні полотна в одному напрямку.
Щоб знайти компроміс у цих двох варіантах запропоновано часткове пров’язування
еластомерної нитки через певну кількість петельних стовпчиків. Грунтовим переплетенням
обрано ластик 1+1, який виконано пряжею з класу натуральних – бавовняною.
В даному трикотажі ряди, виконані еластомерною ниткою, чергуються з рядами
бавовняної пряжі, які перекривають еластомерну нитку попереджаючи контакт з тілом людини.
Отриманий трикотаж має розтяжність тільки в поперечному напрямку і може бути
використаний для виготовлення виробів, що мають розтяжність в одному напрямку.
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БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ
Асп. О.А. Батрак
Наук. керівник проф. Л.Є. Галавська
Київський національний університет технологій та дизайну

Останнім часом все більше людей приділяють увагу якості та безпеці товарів легкої
промисловості, насамперед, швейних та трикотажних виробів. Це пов’язано з бажанням
прогнозувати своє самопочуття в процесі їх використання, а також із потребою у підвищенні
конкурентоздатності товарів легкої та текстильної промисловості України на світових ринках.
Вітчизняна практика стандартизації продукції текстильної та легкої промисловості
регулюється відповідними законами України «Про стандартизацію» і «Про захист прав
споживача» та базується на обов’язкових рекомендаціях, що містять державні стандарти та
державні санітарні норми.
Найбільш розповсюдженою процедурою оцінювання та підтвердження відповідності
виробів та технологій встановлених нормам є їх сертифікація, яка виконується спеціальними
установами і організаціями, що відіграють роль об’єктивної й незалежної третьої сторони.
Сертифікація продукції в Україні може бути обов’язковою та добровільною. При
визначенні ризиків та екологічної небезпеки, швейні та трикотажні вироби класифікують за
ступенем ризику та інтенсивністю впливів одягу на організм людини. Залежно від отриманих
значень безрозмірного показника одяг поділяється на класи. Кожному класу відповідає
нормативне значення фізико-гігієнічних показників текстильного матеріалу, який
використовується при виготовленні швейних виробів конкретного асортименту. Аналіз вимог
нормативних документів показав, що особлива увага до волокнистого складу текстильних
матеріалів приділяється тільки для дитячого одягу, а обов’язковій сертифікації підлягає тільки
перший шар одягу дитячого асортименту та білизняні текстильні матеріали.
В європейських країнах вимоги до одягу та текстильних матеріалів оцінюють на
екологічну безпеку згідно нормативів, які регламентовані Директивами і стандартами. В цих
країнах діє Міжнародна Асоціація дослідження і випробувань в галузі екології текстилю (ЕКОТЕКС), яка займається не тільки дослідженнями, але і розробкою науково обґрунтованих вимог
безпечності текстильних матеріалів та виробів з них. Продукція, що пройшла випробування в
спеціалізованих випробувальних лабораторіях і одержала позитивну оцінку, має право на
маркування спеціальним знаком ЕКО-ТЕКС, що означає безпечність для споживачів при
експлуатації одягу.
У країнах ЄС екологічна сертифікація продукції текстильної та легкої промисловості
достатньо широко розвинена. Вона доповнює сертифікацію якості та майже завжди носить
обов’язковий характер. Тестування текстильних матеріалів на екологічність згідно з вимогами
міжнародного стандарту OEKO-TEX Standard 100 можуть виконувати лише акредитовані
лабораторії, які засвідчують результати перевірки екологічним сертифікатом.
Оскільки державні сертифікаційні центри системи УКРСЕПРО не мають належної
кваліфікації й приладової бази для здійснення екологічної сертифікації продукції легкої та
текстильної промисловості, зараз є потреба в створенні спеціалізованих лабораторій та
акредитації їх на міжнародному рівні. Тому питання проведення екологічної сертифікації
вітчизняної продукції текстильної та легкої промисловості за міжнародними стандартами стає
все більш актуальним. Сьогодні даним видом сертифікації цікавиться все більше українських
виробників, орієнтованих на європейські ринки. Введення додаткового контролю за
екологічними показниками створить істотні переваги як для споживачів, так і для виробників.
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СТИЛЬ ОП-АРТ В ІНТЕР'ЄРНОМУ ТЕКСТИЛІ
Студ. Г.С. Іллічова, гр. МгТмт-15
Наук. керівник доц.О.П. Кизимчук
Київський національний університет технологій та дизайну

Стиль оп-арт з'явився в 60-ті роки минулого століття і своєю появою викликав
справжній фурор. Його не можна сплутати з іншими стилями, так як навіть візуальне
сприйняття суттєво відрізняється від усього іншого. Стиль оп-арт (скорочений варіант optical
art  оптичне мистецтво) прийшов в моду з однойменної течії в образотворчому мистецтві.
Його засновником вважається паризький художник угорського походження Віктор Вазареллі
(1908  1997).Головна відмінність цього стилю в використанні різних зорових ілюзій,
заснованих на особливостях сприйнятті плоских і просторових фігур. У оптичному живопису
прості однотипні елементи розташовуються таким чином, щоб дезорієнтувати очі та не
допустити становлення цілісної структури. Лінії, трикутники, квадрати, кола, ромби та інші
геометричні фігури  основа цього напрямку. Вони переплітаються і перетинаються між собою,
поєднуються неймовірним чином, створюють нові форми і заворожують погляд .Оп-арт може
бути чорно-білим, а може грати всіма барвами веселки. Правильні на перший погляд фігури
набувають сюрреалістичні форми. Цей стиль поєднує в собі чітку математику і образне
мислення. Він відмінно вписується в еру технічного прогресу.
Одяг в стилі оп-арт відрізняється використанням тканин з геометричними малюнками,
абстрактними орнаментами, яскравими, насиченими, що контрастують один з одним
кольорами. Вона не повинна бути складного крою, так як з такими принтами його складно буде
розгледіти.
Мало відбившись на архітектурі , оп-арт справив великий вплив на графічний дизайн і
оформлення інтер'єрів. Так, стіни обклеюють різнокольоровими шпалерами з муаровими і
концентричними візерунками, що імітують рух і вібрацію, або прикрашають великими
настінними панно ( «суперграфіка» ). Для зорового збільшення об’єму приміщення
застосовують різні оптичні ефекти. Викривлені стіни і графічні простори оп-арту ідеальні для
квартир богемних персонажів, а також для клубів та інших розважальнихмісць.
Іноді для декорування інтер'єру використовуються чорно-білі тканини в стилі оп-арт. Це
оригінальне рішеннядля тих, на кого класична геометрія простору наводить нудьгу. Штори,
подушки, оббивка, килими з психоделічним малюнком створюють ілюзію руху, обертання
переміщення в просторі. Орнамент на тканини може бути найрізноманітнішим: геометричні
фігури, решітки, смуги, спіралі, концентричні кола. Плоскі малюнки на тканині здаються
опуклими, статичні - динамічними.
Все це буйство і какофонія графіки
заворожує, приковує увагу.
Після 60-х років стиль опарт не завжди був на піку
популярності, але час від часу він
переживає свої нові народження.
Дизайнери вносять в нього сучасні
нотки, що надає йому актуальності і
в наші дні. Саме тому вважаю, що
створення трикотажних виробів у
стилі оп-арт для оздоблення
приміщення є перспективним з
точки
зору
конкурентоспроможності та сучасності.
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УДК 677.075.4
РОЗРОБКА ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ ВИРОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ З ОРТОПЕДИЧНИМ ЕФЕКТОМ
Студ. І.С. Минтус, гр. МгТмт-15,
Наук. керівник доц. Т.А. Дзикович (КНУТД)
Київський національний університет технологій та дизайну

За статистикою більш ніж половина дітей виходять зі стін школи з порушеннями
постави. При неправильному положенні тіла за партою навантаження на окремі групи м'язів
дитини може привести до розвитку скаліозу. Для формування правильної постави дитина
повинна правильно сидіти за партою, що значно зніме частину навантаження на м’язи спини.
Для правильного обладнання робочого місця дитини було розроблено трикотажне
полотно, що виготовлено комбінованим переплетенням з вовняної та бамбукової пряжі та
запропоновано трикотажний комплект виробів спеціального призначення. Шкільний
трикотажний комплект включає: подушку для сидіння, килимок для постави, масажний
килимок для ніг.
Подушка для сидіння покращує кровообіг в області тазу, сідниць, попереку, стимулює
біологічно активні точки, зменшує напругу в м’язах ніг при тривалому сидінні, полегшує
концентрацію уваги. Для того, щоб дитині легше було зберігати або відновити правильну
поставу, можна скористатися килимком для постави. Сидячи за партою в момент коли постава
виявиться неправильною, килимок впаде з голови. При застосуванні даного килимка дитина
звикає правильно сидіти за партою, не горбиться та симетрично тримає плечі і лопатки.
Масажний килимок для профілактики плоскостопості забезпечує стимуляцію рефлекторних
точок, дозволяє нормалізувати кровообіг. Щоденні заняття по 5-10 хвилин дозволяють
зміцнити м’язовий апарат ступні дитини.
Для виготовлення трикотажного комплекту розроблено полотно зв’язане комбінованим
переплетення, таким чином щоб постійно чергувались порожнисті трубки заданого розміру.
Рапорт переплетення включає два ряди ластику з бамбукової пряжі (31х 8 текс), вісім рядів
гладі на одній стороні з вовняної пряжі (14х2х9 текс) та вісім рядів гладі на другій стороні з
бамбукової пряжі в результаті чого утворюється порожниста трубка. Одна сторона отриманого
полотна виготовлена з бамбукової пряжі (рис., а), а на другій стороні чергуються ряди гладі з
вовняної пряжі та рядами ластику з бамбукової пряжі (рис., б). Вироби можна використовувати
з бамбукової сторони для дітей схильних до алергій та влітку, а взимку з сторони, що включає
ділянки з вовняної пряжі.

а

б
Рисунок – Трикотаж комбінованого переплетення

В залежності від призначення виробу порожнисті трубки заповнюються наповнювачем.
Для наповнення подушки для сидіння можна використати рослині натуральні наповнювачі, а
саме гречане лушпиння, шишки хмелю. Трубки полотна для килимка постави можна заповнити
сіллю. Відомо, що сіль сприятливо впливає на організм людини. В якості наповнювача
масажного килимка для ніг можна використати різні крупи, а саме рис, манку, пшеницю,
гречку, а також каштани, морську гальку тощо.
Таким чином, розроблене комбіноване переплетення можна застосовувати для виробів
спеціального призначення з ортопедичним ефектом.
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УДК 677.075.4:746.3
ХУДОЖНЬО – ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТРИКОТАЖНИХ
ВИРОБІВ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО
ТРАДИЦІЙНОГО ОДЯГУ
Студ. І.С. Минтус, гр. МгТмт-15
Наук. керівники доц. Т.А. Дзикович., ст. викл. Т.О. Махіня
Київський національний університет технологій та дизайну

Традиційне народне мистецтво було складовою частиною життя українців. Українська
вишивка широко використовувалась в народному костюмі та для предметів домашнього
вжитку. В Україні налічувалось близько 100 видів і технічних cпособів вишивання (гладь,
хрестик, низь, мереження, бігунець, плетіння, тощо). Кольори української вишивки загалом
відомі в обмеженій кількості й гармонійних сполуках. Найпоширеніші та найбільше шановані
давніми українцями кольори – чорна і червона барва, червоногаряча і жовта. Рідко вживаються
срібна, золота і сіра нитки. Взагалі багатство барв збільшується з півночі на південь де
долучають зелену й синю барву.
На кафедрі технології трикотажного виробництва
розроблено народний костюм з урахуванням особливостей
українського традиційного одягу Полтавського регіону.
Для оформлення сучасного костюму у народному стилю та
переносу і трансформації народної вишивки у трикотажні
вироби було вивчено особливості гами кольорів,
орнаментів, розташування вишивки на виробах обраного
регіону.
Для вишивок у середній смузі України (південь
Чернігівщини, Полтавщина, Харківщина, Київщина,
північні регіони Дніпропетровщини та Херсонщини)
червоний колір зустрічається поряд з синім, рідше - з
чорним. Червоний колір свідчив про життєдайну енергію
сонця, кохання, радість землі. Чорний - родючість ґрунту,
що забезпечує урожай і достаток. Колористична гамма
вишивки полтавських костюмів та сорочок збагачувалась за
рахунок використання сірих, синіх, блакитних, зелених,
коричневих ниток. Відповідно, дослідники вважають, що
синій символізує холод і воду. Щодо зеленого кольору, то
він
символізує
ріст
і
розвиток,
прагнення
життя. Коричневий у вишивці ототожнюється із засіяною ріллею, а сірий – з рівновагою та
здійсненням бажань. Особливістю полтавської вишивки є поєднання рослинного та
геометричного орнаментів. Характерними мотивами вишивки сорочок були "гілка" та "ламане
дерево". Типово полтавський композиційний прийом у вигляді вертикально розташованої
ламаної гілки збагачується такими геометризованими рослинними мотивами, як "дубове
листя", "калина", "рожі", "ягідки" тощо. Керсетку прикрашали орнаментом розташованим
симетрично. Даний декоративний прийом разом із завищеною талією створював ефект
монументальності, статичності та стрункості фігури.
Таким чином, на базі вивченого матеріалу було розроблено орнамент для стилізованої
вишивки жилета та плахти. Вироби оздоблюють розробленим орнаментом завдяки пришиттю
зв’язаних шнурів синього й зеленого кольору, трикотажних квітів, зелених листочків. Шнури
та квіти виготовлені на плоскофанговій машині 10 класу з напіввовняної пряжі 31х2 текс. Для
шнурів застосовано переплетення - трубчаста кулірна гладь, а для квітів – пресове
переплетення на базі фангу зі зсувом. Зелені листочки виготовлено із шерсті способом
валяння.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕПЛЕТЕНЬ З
ВМІСТОМ БАМБУКОВОЇ ПРЯЖІ
Студ. А.С. Шаталюк, гр. МгТмт-15
Наук. керівник доц. Т.В. Єліна
Київський національний університет технологій та дизайну

Бамбукова пряжа - інноваційний матеріал, що виготовляється одиного з видів
регенерованого целюлозного волокна, його отримують не безпосередньо з рослини, як льон або
бавовна, а, по аналогії з віскозою, з целюлози, виробленої з рослини (а тому, по тонкощі і
білизні воно нагадує класичну віскозу). Бамбук завдяки своїм особливостям якостям таким як
захист від ультрафіолетових променів, антисептичний, антибактеріальний, стійкий до
механічних пошкоджень, має високу повітропроникність та гігроскопічністьза короткі терміни
встиг зробити собі ім'я і зайняти важливі позиції на ринку. Використовується для виробництва
нижньої білизни, дитячого одягу, майок, футболок, носків, рушників, подушок і інших
предметів гардероба та побуту. Поряд з цим, вироби з бамбуку після прання швидко втрачають
форму та змінюють лінійні розміри. Відомо, що комбінування бамбукової пряжі із пряжею з
інших видів сировини дозволяє зберегти в готовому виробі переваги бамбуку та зменшити його
недоліки, питання вивчення зміни властивостей трикотажу, виготовленого з вмістом
бамбукової пряжі для комбінованих кулірних переплетень залишається відкритим.
Для зменшення негативних властивостей трикотажу з бамбукової пряжі були проведені
досліди в яких бамбук поєднується з такими видами сировини, як вовна та проаналізовано
характер зміни лінійних розмірів та фізико-механічні властивості трикотажу комбінованого
переплетення з вмістом бамбукової нитки. Для проведення досліджень виготовлено 3 зразки
розмірами 30х30 см. (Бамбук + Бамбку), (Вовна +Вовна) та (Бамбук + Вовна) зразки трикотажу
комбінованим переплетенням на плосков’язальній машині Brother 6 класу
Результати зміни лінійних розмірів після вологої обробки наведено у таблиці
№
зразка
1
2
3

Таблиця - Зміна лінійних розмірів після вологої обробки
Зміна лінійних розмірів після вологої обробки, %
Зразки
По довжині
По ширині
Бамбук31x8 Текс +Бамбук31x8 Текс
Вовна14х2х9Текс+ Вовна
14х2х9Текс
Бамбук31x8 Текс
+Вовна14х2х9Текс

-3,3

7

0,7

-7,5

5,5

-3,3

Аналіз експериментальних даних показує, що у зразоку №1 виконаному з бамбукової
пряжі спостерігається зменшення лінійних розмірів по довжині на 3,3% та збільшення по
ширині на 7%, для зразка №2 виробленого з вовняної пряжі спостерігається незначне
збільшення лінійних розмірів по довжині (0,71%) та суттєве зменшення по ширині на 7,5%,
зразок №3, в якому скомбіновано такі види сировини як бамбук та вовна, збільшується по
довжині 5,5% та зменшується по ширині на 3,3% можна сказати, що таке поєднання вовни з
бамбуком в даному переплетенні дозволяє зменшити притяжку по ширині, яка притаманна
бамбуковій пряжі, збільшити формостійкість, покращити теплозахистні властивості та
зовнішній вигляд полотна.
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УДК 687.122:687.016(093)
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ СУКНІ
Студ. А.С. Конотоп, гр. БТ-12
Наук. керівник доц. Л.М. Мельник
Київський національний університет технологій та дизайну

Сукня — один з поширених різновидів верхнього одягу, обов'язково з досить довгим
подолом, що вкриває тіло і верхню частину ніг. У минулому розрізнялися чоловічі і жіночі
сукні, але у міру диференціації чоловічого і жіночого одягу, сукня стала характерною саме для
жіночого гардеробу.
Довгий час такого наряду як сукня просто не існувало. І жінки і чоловіки в Європі і на
Сході носили туніки і довгі сорочки приблизно одного фасону, відмінні лише якістю тканини,
довжиною і оздобленням. Прототипом сукні є жіночий калазирис Стародавнього Єгипту, який
представляє собою пряму сорочку завдовжки по щиколотку з бретелями або без них. Певний
час одяг дитини представляв собою копію одягу дорослої людини (наприклад, дівчатка носили
корсет), а в Англії існувала традиція одягати хлопчиків до 10 років у сукні.
В середньовіччя ставлення до жінки багато в чому диктувалося церквою, вона
розглядалася, перш за все, як берегиня вогнища і мати. Сукні того часу не допускали навіть
найменшого натяку на привабливість, тому на піку моди перебували фасони, що повністю
ховаюли жіночу фігуру від чоловічих очей.
До середини XV століття мода різко змінюється. Висока лінія талії, глибокий виріз і
широкий комір, вузькі рукава і довга спідниця, поступово переходить в довгий шлейф - всі ці
деталі якнайкраще відбивали роль жінки в тому суспільстві. У XVI столітті силует сукні був
значно спрощений, а саме вона була фоном для коштовностей. До кінця XVI століття силует
жіночої сукні знову різко змінюється, майже повністю повертаючись до силуету епохи
Відродження. Це час зародження стилю «бароко», який буде панувати в житті Європи наступні
150 років. За часів бароко жінки всіх станів, за винятком селянок, затягуються в корсети, що
окреслюють талію. Спідниці і рукава «набухають» все більше з кожним роком.
У XVIII ст. з'явилося кілька стилів жіночого костюма. Був створений Контуш елегантне плаття з великими складками на спинці, спадаючі з плечей. Також з'являється плаття
полонез, яке складається з нижньої спідниці і ліфа, поверх яких надягали розпашну драпіровану
сукню зі спинкою з 3 частин.
Простота фасону, якої відрізнялися сукні кінця XVIII століття, змусила модниць
винайти нові способи прикрашати сукні. У багатьох випадках прикрасою ставала сама тканина,
дорога, тонка, майже прозора. Основним одягом модниць став білосніжний шміз - полотняна
сорочка з великим декольте, короткими рукавами, звужена спереду і вільно обволікає фігуру
внизу. Пояс перемістився під самі груди. Стиль рококо пережив своє друге народження, коли з
1840-го року жінки стали носити сукні з кринолінами. Починаючи з кінця 1860-х років
криноліни стали поступово зменшуватися, змінюючись турнюрами - накладками на попереку
для додання фігурі виразності.
XX століття внесло самі разючі зміни за всю історію моди. У двадцяті роки з'явилися
фасони ділових суконь, їх силует став більш вузьким, низ сукні вкоротили до колін. Ліф сукні
став більш плоским, позбавляючи жінку природних форм. Лінія талії покинула належне місце,
спустившись до стегон. У 1926 році фурор в світі моди справила Коко Шанель, показавши світу
свою чорну, знамениту маленьку сукню,яка швидко увійшла в гардероб модниць, і міцно там
вкорінена. Мода XXI століття активно використовує силуети жіночих суконь, створені в
минулому столітті. При цьому модельєри все охочіше повертаються до традицій минулих
століть, етнічного стилю і епохи бароко.
Отже, можна сказати, що в конструкції суконь відбулися неабиякі зміни під впливом
соціальних, економічних чинників, а також науково-технічного прогресу.
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УДК 687.21+355.655.4
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТЕРМОБІЛИЗНИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
Студ. Н.О. Коса, гр. БТ-12
Наук. керівник доц. С. Ю. Боброва
Київський національний університет технологій та дизайну

Перші моделі термобілизни спочатку були військовим обмундируванням для рядових
солдатів німецької армії. Поява нових технологій виробництва значно вдосконалили цей
спеціалізований вид одягу, що стало причиною його великої популярності. Його стали
використовувати в своєму побуті рибалки, альпіністи, спортсмени, які беруть участь в зимових
видах спорту, військові.
Зазвичай в зимових польових умовах для утеплення використовується багато шарів
одягу, що вже саме по собі сковує рухи людини. Завдяки спеціально розробленій теплій
термобілизні необхідність надягати на себе багато шарів одягу відпадає. Військова
термобілизна - особливий вид білизни, що повинна зігріти бійця як в екстремальних бойових
умовах, що передбачає високу активність, так і в умовах малої рухливості. До такої білизни
відносять штани, футболки, майки, фуфайки, кальсони, труси. Відрізняється від поширених
моделей цивільного ринку термобілизни специфічною конструкцією, темним «захисним»
забарвленням і лаконічністю конструкції. Залежно від потреб конкретних підрозділів може
мати специфічні конструктивні відмінності. Останнім часом з`явилася термобілизна, що здатна
протистояти горінню. Така білизна використовується, насамперед, екіпажами бойових машин і
льотчиками, у зв'язку з високою пожежонебезпекою. Часто саме армійські потреби є
каталізатором прогресу у виробництві та розробці термобілизни.
При інтенсивних фізичних навантаженнях і низьких температурах необхідні такі
властивості білизни – збереження тепла і відведення надлишкової вологи з поверхні шкіри.
Відмінність такої білизни від інших видів у тому, що вона розрахована на польові умови, де
важливим фактором є універсальність і комфортність її використання незалежно від пори року.
Тобто, вона є практично демісезонною, що робить її дуже зручною і практичною.
Для забезпеченя функціональних властивостей текстильний матеріал повинен
поєднувати в собі два типи волокон: гідрофобний - з внутрішньої сторони, - з вологовивідної
синтетичної сировини (поліпропілен, поліамід, поліефір) – відводить від тіла вологу, і
гідрофільний з зовнішньої сторони - з теплозберігаючого та вологопоглинаючого шару
(бавовна, вовна або їх змішані склади з домішками, що дозволяють поліпшити якість
термобілизни на дотик, її розтяжність або довговічність), який легко позбавляється від неї –
тобто верхній, працює на випаровування. Таким чином, тіло не зволожується і не
переохолоджується. Залежно від процентного співвідношення використовуваних матеріалів і
товщини шарів можна отримати практично будь-яке співвідношення властивостей
термоізоляції і виведення вологи.
Справа в тому, що між шкірою і полотном та й в самому полотні знаходиться, повітря,
що нагрівається від тіла. Таким чином, між шкірою і полотном створюється зона теплого
повітря. Нагріваючись, повітря розширюється в об'ємі і створює зону підвищеного тиску.
Температура зовнішнього середовища нижче, там знаходиться більш холодне повітря (зона
зниженого тиску). Повітря, нагріте шкірою, спрямовується крізь полотно назовні в зону
нижчого тиску, попутно випаровуються молекули вологи. На відміну від полотен з натуральних
волокон синтетичні не вбирають вологу, що в свою чергу призводить до помітного
прискорення висихання полотна.
Анатомічний крій термобілизни для військових дозволяє матеріалу ідеально облягати
тіло, не створюючи при цьому додаткових складок всередині, які сковували б рух і створювали
дискомфорт. Плоскі шви і безшовні частини білизни перешкоджають виникненню пухирів від
натирання в особливо активних зонах тіла. Завдяки еластичної структури мембранного
матеріалу термобілизни і анатомічному покрою, створюється так званий компресійний ефект,

127

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Технологія та дизайн тканин і трикотажу
який покращує інтенсивність кровообігу, що відіграє дуже важливу роль в умовах мінусової
температури.
Отже, сучасна військова термобілизна - це якісний і комфортний вид одягу, який
виконує ряд життєво необхідних функцій:
- забезпечення збереження тепла;
- відсутність парникового ефекту;
- вбирання і відведення вологи (поту);
- забезпечення комфорту і зручності.
Завдяки унікальним властивостям складу термобілизни для військових, зайва волога
буде безперешкодно відводитися від тіла, що дозволить тілу бути завжди сухим і що не
маловажливо, не мати поганого запаху. Використання термобілизни знижує тепловтрати
організму в холодну погоду, додає відчуття комфорту і захищає організм, як від
переохолодження так і від перегріву.

УДК 677.076
АРОМАТНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Студ. З.У. Абдуллаєва, гр. БТ-13
Наук. керівник доц. С.Ю. Боброва
Київський національний університет технологій та дизайну

Часом ми навіть не усвідомлюємо, наскільки великий вплив має аромат на наш
емоційний та фізичний стан. Запахи завжди мають емоційну забарвленість для людини і здатні
викликати у нього позитивні або негативні емоції, можуть діяти як розслаблюючи, так і
стимулювати.
Ідея випуску ароматизованих текстильних матеріалів існувала в світі вже давно. Але
створити матеріали з парфумами пролонгованої дії вдалося лише наприкінці минулого століття.
Хіміками була розроблена особлива формула молекулярного синтезу, при якому стало
можливим з'єднувати молекули волокон текстилю і сполуки, які містять запах, без утворення
міцних хімічних зв’язків, причому запах зберігається тривалий час.
Велику увагу створенню запашних тканин приділяє компанія Woolmark, вона розробила
технологію Sensory Percention Technology TN, що відкриває широкі можливості для
виробництва ароматних тканин і екологічних видів текстильної продукції.
За цією технологією ароматичні речовини піддаються нанокапсулірованню
(закриваются в капсули) і вводяться в волокнистий матеріал. Оболонка капсул стійка до впливу
вологи, температури, прання і хімчистки, а ароматні речовини, що в ній знаходяться, не
випаровуються і не розчиняються при дії окислювачів. Таким чином, отримуємо ароматичний
текстиль, капсули якого активізуються в момент руху або дотику, виділяючи в навколишнє
середовище приховані в них аромати. Це відбувається при одяганні або знятті одягу, чищенні
килимового покриття або меблевих тканин.
Відомий приклад застосування технології капсулювання Harris Tweed при випуску
тканин із ароматом віскі Johnnie Walker. Перша лінія одягу із нової тканини від міланського
дизайнера Ангелоса Братіса була представлена у Берліні.
Область застосування даного текстилю дуже широка. Такий матеріал можна
використовувати:
 - в інтер'єрі: штори, пледи, килимові покриття, постільна білизна з ароматом;
 - для пошиття одягу, не тільки побутового призначення, а й медичного, спортивного та
спеціального призначення;
 - для оздоблення салону автомобілів та інших видів транспорту;
 - для виготовлення дитячих іграшок тощо.
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УДК 677.075:688.7
РОЗРОБКА АСОРТИМЕНТУ ТРИКОТАЖНИХ ІГРАШОК ТА ЇХ РОЛЬ У
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Студ. А.І. Бондаренко, гр. БТ-12
Наук. керівник проф. Л.Є. Галавська., доц. Т.А. Дзикович
Київський національний університет технологій та дизайну

Іграшки – це особливий вид товарів, призначених для виховання дітей. Вони сприяють
їх розумовому і фізичному розвитку, допомагають пізнавати навколишній світ, привчають до
праці, формують характер. Повертаючись у прадавні часи, можна поринути у цікаву подорож
минулого традиційної народної іграшки. Ляльки були знайдені у різних куточках планети. Такі
пам’ятки є в італійських, американських, африканських культурах, у похованнях народів
Кавказу. У багатьох країнах діють музеї іграшок. Не винятком є й українська культурна
спадщина.
В основу класифікації іграшок за педагогічним призначенням покладено їх вплив на
розумовий, фізичний та естетичний розвиток дітей. Зручним вважається вивчення іграшок за
матеріалом, з якого вони виготовлені. За цією ознакою іграшки поділяють на металеві,
пластикові, дерев'яні, гумові, м’яконабівні, керамічні.
Особливістю української народної іграшки є те, що її виготовляли з різних екологічно
чистих матеріалів, зокрема – це плетені з соломи, лози, трави, сиру, тіста, керамічні, дерев’яні,
паперові, текстильні іграшки. Українська народна іграшка має надзвичайно багату історію.
Вона поєднала в собі усе: життя і побут народу, звичаї, традиції та обряди. Українська лялькамотанка була не просто іграшкою, а й оберегом, який символізував неперервний зв’язок між
поколіннями.
М’які трикотажні іграшки на дотик – це друзі, з допомогою яких дитина пізнає світ.
Фабричні іграшки виготовляють за шаблоном. А ось авторські іграшки – унікальні. Обличчя
такої ляльки - це вже ювелірний виріб з особливим образом іграшки. Дитячі педагоги та
психологи впевнені, що іграшки повинні бути зроблені з натуральних матеріалів, тому що це
має величезне значення для гармонійного розвитку дитини, не кажучи вже про безпеку для
здоров'я малюка. Людина, як дитя природи відчуває себе гармонійно в оточенні предметів з
натуральних матеріалів, від цього залежить і її психологічний стан. Малюки пізнають світ, у
першу чергу, за допомогою дотику. Чим різноманітніші поверхні і структури, тим багатше
уявлення дитини про навколишній світ. Тому, іграшки з еко-матеріалів, з натуральним
наповненням є безпечними і не завдають шкоди здоров'ю дитини.
Викладачами та студентами кафедри технології трикотажного виробництва розроблені
сувенірні, подарункові іграшки, які дуже теплі та милі серцю. Це ляльки-мотанки, новорічні
подарункові іграшки-символи року вівці та мавпи, великодні прикраси. Слід зауважити, що
діти
обожнюють мультфільми і, безумовно, вони мріють дружити з улюбленими
мультиплікаційними героями. Під час навчальної практики студентами створені трикотажні
іграшки з мультиплікаційного фільму «Смешарики». Так якими властивостями володіє
мультиплікаційна іграшка? За допомогою таких іграшок у малюків можна розвинути
позитивне світосприйняття, дружність, любов та турботу. Вона несе у собі психологічну та
педагогічну складову гармонійного розвитку дитини. Викладачами кафедри розроблено
майстер класи з виготовлення таких іграшок, у рамках яких діти мають можливість створити
власну унікальну та неповторну іграшку з натуральних матеріалів, нешкідливу для дитячого
здоров'я. Але найголовніше – саморобна іграшка розвиває дитячу уяву та викликає море
позитивних емоцій.
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УДК 504:365:33
СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ
У ЧОЛОВІЧІЙ FASHION-ІНДУСТРІЇ
Доц. Н.М. Литвиненко
Київський національний університет культури і мистецтва

Кожна людина мріє про те, щоб його одяг був зручний і комфортний. Не є винятком у
цьому відношенні й представники сильної статі. Тому чоловічий трикотаж міцно і надовго
увійшов в їхнє життя у вигляді всіляких виробів. Вони м’які, комфортні, теплі, не сковують
рухи і відмінно перуться. З кожним роком трикотаж стає популярнішим, з нього виготовляють
футболки, нижню білизну, джемпери, кардигани. Всі вироби відрізняються різною фактурою і
великою колірною гамою. Дуже актуальні чоловічі светри і штани, що мають різний характер
виконання. Вони можуть бути виконані в класичному, офісному та повсякденному стилі.
Чоловічий трикотаж можна поєднувати з різними предметами гардеробу, створюючи при
цьому завершений образ.
У 2016 році колірні рішення чи не вперше за всю історію моди стали одночасно
підходящими як для чоловіків, так і для жінок. Серед модних кольорів можна відзначити
класичний чорний, сірий і приглушений зелений, але фаворитом, що міцно зайняв перше місце
в чоловічій моді, став колів марсала – один з відтінків бордового, його характеризує глибина і
насиченість, але при цьому колір не є кричущим. Застосовується як для створення ділового
образу, так і для шанувальників стилю кежуал або спорт. Колір марсала в чоловічих показах
масово використовують усі модні будинки. Особливо сильно він полюбився дизайнерам
Валентино, Олександр Маккуїн і Ланвін, які пропонують носити в цьому кольорі і штани,
пальто, светри, і навіть створювати монохромні бордові образи з костюмами.
Один з найбільш затишних і комфортних трендів є водолазки, які потіснили інші види
чоловічого одягу – від сорочок до штанів. Сировину для виготовлення цього предмета
гардеробу дизайнери використовують різну – від вовняної пряжі до ангори і кашеміру, проте
вибирають єдиний підхід в образах, поєднуючи водолазку буквально з усім. Стильна водолазка
ідеально підходить до джинсів, брюк, шкіряних штанів і навіть строгого костюму, що відмінно
видно в колекціях Маргарет Хоуелл, Кензо, Берлутти і Ермес.
Класика в моді – це назавжди, вона постійно буде на піку популярності. Тому і жакети,
виконані в цьому стилі, завжди актуальні. Але іноді бувають неформальні заходи, що
передбачають довільний стиль в одязі, для таких зустрічей ідеальним варіантом буде чоловічий
жакет, він може бути різної текстури, виконаний з використанням принта, виготовлений з
трикотажу високої та низької поверхневої щільності. Замість ґудзиків на ньому різні блискавки,
вони можуть бути з капюшоном, поєднувати різні деталі, такі, як кишені, клапани, коміри,
шкіряні вставки та інші елементи, декоративні вишивки.
Отже, сучасні чоловіки надають своєму зовнішньому вигляду все більшого значення,
проявляючи інтерес до модних трендів і формуючи свій власний стиль. Звичайно, не всякий
актуальний тренд можна вписати в гардероб – досить часто рішення, запропоновані
дизайнерами на подіумах, можуть бути спірними і абсолютно неадаптованими до повсякденних
поглядів, але необов’язково брати на озброєння самі вигадливі моделі – досить лише вловити
загальний напрямок.
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УДК 677.076
«РОЗУМНИЙ ТЕКСТИЛЬ» В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Ст. викл. І.В. Єрмоленко
Київський національний університет технологій та дизайну

«Розумний» текстиль в даний час знаходить досить широке практичне використання в
індустрії моди, в якості домашнього, спортивного, медичного, захисного текстилю в багатьох
областях техніки і науки, а саме екіпіровки військовослужбовців, космонавтів і учасників
експедицій, альпіністів, спортсменів, а також в екстремальних умовах природних катаклізмів.
На сьогоднішній день існують два напрямки в яких розвивається розумний текстиль:
колористичний і інтелектуальний.
Колористичний напрямок пов'язаний з розробкою принципово нових видів армійського
камуфляжу і розвитком моди, що пропонує одяг з незвичайними колірними ефектами. Його
суть полягає у використанні фото-, термо- і гідрохромних барвників. Пофарбовані ними
полотна можуть змінювати колір під дією води, тепла і світла подібно хамелеонам.
Інтелектуальний напрямок у розвитку розумного текстилю - це створення і промислове
освоєння технологій, що забезпечують отримання текстильних матеріалів з широким набором
нових властивостей, які розширюють області їх застосування.
Одним із прикладів застосування таких матеріалів є використання їх в медичних цілях,
де полотно має вміти «стежити» за серцевим ритмом людини, вводити, якщо необхідно,
відповідні ліки або купірувати рани, сигналізувати про самопочуття хворого. Одяг з
«розумного» текстилю повинен самоочищатися, підтримувати необхідну температуру в
підодежному просторі, нейтралізувати хімічні отруйні речовини, мати властивості
бронежилета. Все це реалізувати в текстильному виробництві можливо при використанні
нанотехнологій. Нанотехнології дозволили створити електропровідні текстильні матеріали, які
дають широкий простір для інновацій у виробництві антистатической одягу і
електромагнітного екранування, для зняття заряду або придушення радіополя, а також для
виробництва тканин з підігрівом. Яскравим прикладом застосування нанотехнологій в одязі є
використання вбудованих гаджетів.
Levi's випустили джинси з вбудованим iPod'ом, джойстик від якого вмонтовано в
крихітний брелок. Бренди Burton Snowboards і Motorola розробляють куртку Audex з
вбудованими в капюшон навушниками, які дозволяють, по-перше, розмовляти по мобільному
завдяки гарнітурі Bluetooth, а по-друге, слухати улюблені мелодії (кнопки плеєра вмонтовані в
рукава). А марка Rip Curl радує любителів гірськолижного спорту колекцією окулярів з
вбудованою камерою, які дозволяють здійснювати відеозйомку під час спуску. Philips Research
презентувала, виготовлену за технологією Lumalive, куртку, яка може показувати рекламні
повідомлення, різноманітну графіку, змінюючи кольори.
Дизайнер Ерік Де Нідж виготовив «цифрові джинси». Вони оснащені повнорозмірною
клавіатурою, мишею і мінідинаміками, які з'єднуються з ноутбуком або стаціонарним
комп'ютером за допомогою Bluetouth. А канадець Борис Смус вмонтував у джинси ударну
установку з двох квадратних резистора, чутливих до дотику, які розташовані на колінах. Кожен
раз, коли удар доводиться по резистору, сигнал передається через порт плати на ноутбук, який
в реальному часі обробляє дані і відтворює відповідні звукові семпли з бази. Австралійці ж
винайшли футболку, яка дозволяє музикантам грати музику на віртуальній гітарі. Вона має
сенсори на ліктях і рукавах, що забезпечують відтворення звуків. Все що потрібно гітаристу це імітувати рухи гри.
Чилійськими студентами розроблена подушка «Buen Despertar», яка "заводиться" так
само, як будильник, але в призначений час вона без зайвого шуму починає м'яко струшувати
голову сплячого, надуваючись і здуваючись. Британські дизайнери з фірми Loop.ph.
продовжили
ідею,
створивши
комплект
«Light
Sleeper»,
який
використовує
електролюмінесценту технологію. За 15-20 хвилин «Light Sleeper» може або розбудити, або
навпаки - приспати.
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На сьогоднішній день кількість нано-новинок, які вже вийшли на ринок і можуть бути
використані підприємцями, зростає в геометричній прогресії. Уже зараз текстильна
промисловість не може без них обійтися, тому дослідні роботи в області нанотехнологій, які
ведуться в багатьох країнах світу, спрямовані, в першу чергу, на їх комерціалізацію. Отже,
варто чекати в найближчому майбутньому появи розумного і комфортного одягу за цілком
прийнятними цінами.

УДК 687.016:391(477)
РОЗРОБКА СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧНОГО ТРИКОТАЖНОГО
КОМПЛЕКТУ ЗА ТРАДИЦІЯМИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
КОСТЮМУ
Студ. К.Л. Веремеєнко,гр. МгТмт -15
Студ. А.С. Шаталюк, гр. МгТмт -15
Наук. керівник ст.викл. Т.О. Махіня

Київський національний університет технологій та дизайну

Традиційне вбрання кожного народу є одним з найбільш масових видів його художньої
творчості. Народний одяг відзначається простотою форм, стрункістю силуету, багатством і
різноманітністю прикрас, насиченим колоритом.
В українській культурі багато чого вражаючого і дуже красивого. Особливу увагу
хотілося б приділити національним костюмам. Традиційний чоловічий костюм українців має
схожість з іншими східнослов'янськими - російським та білоруським. Основу чоловічого одягу
становлять ткана сорочка. Сорочка, що надягається на тіло, часто служить і верхнім одягом.
Відмінною особливістю української чоловічої сорочки є розріз спереду (пазушка),
прикрашений вишивкою.
Буденним жіночим одягом були керсетки, плахти.
Дерга являла собою зшите з трьох шматків чорного сукна
полотнище, яким жінки обгорталися довкола стану.
Нагрудний одяг представляли керсетки — безрукавки
на підкладці, виготовлені з легкої фабричної тканини, їх шили
з високим станком і "вусами" на спині, зібраними в дрібні
складки-зборки станком. На грудях керсетку прикрашали
плисом та викладеним з оксамиту своєрідним орнаментом
вазонного типу, розташованим симетрично.
Чоловіки поверх сорочки носили жилетки, які шилися з
купованої бавовняної матерії і синього сукна. Спинка жилетки
виготовлялася з доморобної полотняної тканини. По крою
жилетки були завжди однобортними, з коміром-стійкою,
застібувалися під самою шиєю. Старші чоловіки носили
жилети на зразок камзолу — довгі, з фалдами ззаду і зборками
по боках. Такі жилети мали дві широкі і досить глибокі
кишені. Найпоширенішим жіночим головним убором були
очіпки, поверх яких вбирали хустки. їх пов'язували над чолом
з випуском назовні кінців — "ріжків".
Чоловічим головним убором була низька циліндрична шапка з овчини (чорної, рідше
сірої), часом із суконним верхом. Носили також і високу напівсферичну кучму, або "стовбату
шапку". Влітку чоловіки покривали голову солом'яними брилями. їх плели різними способами:
рівною широкою стрічкою, в зубчики і луски, косичкою.
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На основі усього вище сказаного було
розроблено та спроектовано національний трикотажний
жіночий та чоловічий костюми. Зазвичай костюми
виготовляють з тканини, даний костюм був
виготовлений з трикотажу різними переплетенням. В
ході підготовка було розроблено трикотажні зразки
різних видів переплетень. Цікавим було вибрано
рішення жилетки, для якої використано трикотаж з
виставленням голок - «плісе». Жіночий костюм
складається з чорної жилетки з кокеткою обшитою
красною тасьмою та плахти червоного кольору. При
пошитті було використано оригінальний спосіб
з’єднання деталей жилетки. Виріб оздоблений в ручну
орнаментом у вигляді квіточок з тасьмами та листочків,
виготовлених технікою ручного валяння, сорочка є
доповнюючим елементом костюму. Чоловічий костюм
складається з синіх шароварів, які є основними у
Полтавському вбранні, білої сорочки та червоного
поясу. В цілому дизайн виробу витримано в
національному колориті, характерному Полтавській
області. Виготовляли дані костюми на плосков’язальній
машині ПВРК 10го класу. Дану роботу було виконувати
цікаво так як дизайн костюмів ми повністю розробляли
самі. Ми намагались максимально відтворити народний
український костюм. Дуже приємно, що наше творіння
займає важливе місце серед не менш достойних робіт студентів.

УДК 677.075.54/.56
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТРИКОТАЖУ БАЛІСТИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Студ. І.М. Ступак, гр. БТ-12
Наук. керівник доц. С.Ю. Боброва
Київський національний університет технологій та дизайну

Зараз на сході України ведуться активні бойові дії, тому якісні засоби індивідуального
бронезахисту (ЗІБ) військових наразі є затребуваними, тому що вони можуть зберегти не тільки
здоров’я солдата, а інколи і його життя. Тому проблема розробки нових структур для ЗІБ
військових є актуальною задачею, що потребує вирішення. Вектор розвитку технологій
направлений на удосконалення структур з метою покращення їх міцності, надійності в
експлуатації та легкості і зручності у носінні.
Бронежилет є сучасним засобом індивідуального бронезахисту для періодичного
носіння, призначений для захисту тіла людини від засобів ураження (холодна зброя, уламки
мін, гранат, снарядів і куль патронів стрілецької зброї) в заданих умовах експлуатації. Якщо
розглядати процес взаємодії кулі з бронесталевою пластиною, що є складовою більшості
бронежилетів, то куля розлітається на сотні дрібних осколків, які можуть завдати навіть ще
більшої шкоди, ніж просто попадання кулі. Тому стало актуальним використовувати підсумки
для бронежилетів з текстильних матеріалів, які могли б утримати уламки кулі і запобігти її
рикошету, а також зменшити заброньову силу удару кулі. Як правило, виробники для пошиття
бронежилетів використовують тканини з кевлару чи данемо (арамідних чи
високомолекулярних поліетиленових ниток підвищеної міцності). Але при потраплянні кулі в
тканину нитки утоку і основи розсуваються. Цього можна позбавитися використовуючи
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трикотаж, який завдяки особливостям своєї структури, дозволяє утримати кулю та зменшити її
силу удару.
Нами ведеться розробка структури трикотажу балістичного призначення, яка б могла
забезпечити ЗІБ надійного захисту від осколкових уражень та зменшити його товщину за
рахунок особливостей будови трикотажу при тих самих характеристиках міцності, що дасть
полегшити загальну вагу бронежилета.
Для реалізації поставленої задачі нами було здійснено спробу переробки надміцної
сировини на плосков`язальному та круглов’язальному устаткуванні. Встановлено достатні
показники в`язальної здатності високомолекулярної поліетиленової нитки 90 текс в чистому
вигляді та в комбінації з гладкою поліамідної ниткою 29 текс при переробці в трикотаж
подвійних кулірних переплетень: ластик 1+1, інтерлок, комбіновані на базі ластику і гладі, а
також двошарове переплетення з пресовим з`єднанням шарів основною ниткою.

Аналіз отриманих зразків трикотажу показав, що переробка надміцної нерозтяжної
нитки значно впливає і на форму структурних елементів у порівнянні з елементами структури
трикотажу з традиційної сировини. Оцінка проводилася візуально по показнику поверхневого
заповнення трикотажу і рівномірності петельної структури на поверхні полотна. Для
подальшого виготовлення було обрано двошаровий трикотаж за його формостійкість та
можливість змінювати у великому діапазоні співвідношення параметрів переплетень, з яких він
утворений. При збільшенні співвідношення довжин ниток в петлях лицьової та виворотної
сторін, підвищується поверхневе заповнення трикотажу.
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Підсекція «Матеріалознавство та технологія
текстильних виробництв»
УДК 677.016
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НОВИМИ МЕТОДАМИ
Студ. М.Г. Пивоварова, гр. МгПрЕ-15
Наук. керівник проф. Н.П. Супрун
Київський національний університет технологій та дизайну

У загальному комплексі властивостей матеріалів, що визначають їх якість і
відповідність умовам експлуатації, одними з найважливіших є фізичні властивості. Найбільш
інформативним в плані прогнозування комфортності одягу є визначення вологопровідності. За
стандартизованими методиками досліджуються (в різному апаратурному оформленні)
процеси переносу водяної пари через текстильний матеріал або пакет матеріалів, які
розташовуються над поверхнею, що імітує зволожену шкіру (дзеркало води, зволожений
фільтрувальний папір або керамічний фільтр). Градієнт температур (близько 13 0С)
задається, як правило, рівний тому, що виникає при нормальних умовах між тілом людини і
навколишнім середовищем.

а

б
в
Рисунок 1 – Прилади для визначення процесів волого переносу в пакетах одягу

Сучасні дослідники використовують більш складні, але й більш інформативні
прилади - наприклад, дифузійні колони (рис. 1,а), за допомогою яких можна визначити
температуру і вологість у різних прошарках одягу, прилад PERMETEST (рис. 1,б), який
дозволяє вимірювати кількість водяної пари, що проходить через тестовий зразок та опір
водяної пари, термоманекени різної конструкції (рис. 1,в). Однак такі прилади доволі дорогі,
тому вони мало поширені навіть у середніх і великих текстильних кампаніях. З огляду на це,
продовжуються активні пошуки альтернативного апаратурного оформлення, за допомогою
якого можна було б оцінити комфортність виробів.
Експериментальна установка для вимірювання температури та відносної вологості у
повітряних прошарках пакету одягу, розроблена на кафедрі
МТЕТМ. Установка складається (рис. 2) із ємності з водою і
закріплюваного над нею металевого циліндра з набірними кільцями
висотою 10 мм з ущільнюючими прокладками, між якими
розміщуються матеріали пакету одягу. Ємність з водою занурюється
в оболонку, з’єднану з термостатом, температура якого регулюється
таким чином, щоб температура води у ємності підтримувалася у
Рисунок 2 – Експериментальна
межах 33 ±0,5 0С. Температура і вологість в кожному
установка
повітряному прошарку пакету одягу визначається, виходячи із
значень термоЕРС термопар, з наступною математичною обробкою отриманих результатів, що
надає можливість вимірювання малих градієнтів температури і вологості між шарами матеріалу в
пакеті. Найменша похибка досліду (5%) досягається при вимірюванні значень температури і відносної
вологості в повітряних прошарках пакетів матеріалів, верх яких представляє собою щільну тканину з
невисокими значеннями наскрізної пористості (курточні, плащові тканини).
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ВИЗНАЧЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ГІДРОФОБНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ПОЛОТЕН
Студ. Х.К. Іванов, гр. БПрЕ-13
Наук. керівник проф. Н.П. Супрун, доц. Ю.О. Ващенко
Київський національний університет технологій та дизайну

При безпосередньому контакті текстильного матеріалу з крапельно-рідкою вологою
вона поглинається як шляхом дифузії молекул води в полімер, так і шляхом механічного
захоплення її частинок структурою матеріалу. В останньому випадку істотну роль відіграють
процеси змочування і капілярного вбирання. Змочування може відбуватися при повному
зануренні матеріалу у воду (імерсійне змочування), або при частковому контакті води і
матеріалу (контактне змочування). Воно характеризується крайовим кутом змочування θ, який
виникає між поверхнею матеріалу і дотичною до поверхні межі рідина-повітря. Показник cos θ
характеризує здатність рідини змочувати дану поверхню і свідчить про ступінь гідрофільності
або гідрофобності матеріалу.
Нами
досліджувалися
трикотажні
полотна,
виготовлені
із
гідрофобних
поліпропіленових волокон. Крапля підфарбованої води, нанесена на поверхню цього матеріалу,
створює тупий крайовий кут (180°>θ>90°), що свідчить про дуже незначне змочування (рис.
1,а). Між тим, на зразках, занурених нижніми кінцями у воду, спостерігається підйом рідини,
який,однак, йде не суцільним фронтом (рис. 1,б). Пояснення цього феномену слід шукати у
можливості виникнення в текстильному полотні певного числа конусних капілярів, механізм
переміщення рідини в яких відрізняється від такого, що описаний для циліндричних капілярів.
Капілярне підняття в гідрофобних текстильних матеріалах може здійснюватися за наявності
двох менісків рідини з різною кривизною шляхом переміщення рідини в капілярах змінного
поперечного перерізу від ширших ділянок до більш вузьких ділянок.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1. а) Крапля води на поверхні ПП трикотажу; б) підняття води при визначенні
капілярності ПП трикотажу; в) філаментна ПП нитка, занурена у воду; г) ПП пряжа, занурена у воду.

За допомогою USB-мікроскопа нами було проведено визначення підняття рідини при
зануренні поліпропіленової пряжі та елементарного волокна (рис. 1, в,г). Отримані
мікрофотографії свідчать про те, що у поверхні елементарного поліпропіленового волокна
крайовий кут змочування не фіксується, на відміну від пряжі, отриманої скручуванням цих же
самих волокон, де явно можна визначити кут змочування θ, і підняття
рідини відбувається. Вочевидь, це пов’язано саме із виникненням
певної кількості конічних капілярів в структурі нитки.
Система змонтована на підставці, на якій розташований USBмікроскоп, закріплений в тримачі та підключений до комп’ютера.
USB-мікроскоп забезпечує необхідне підсвітлення та чітке
збільшення зображення структури матеріалу. Методика вимірювань полягає в нанесенні на
поверхню матеріалу краплі рідини і фотореєстрації зміни площі мокрої плями в часі. USBмікроскоп виконує відповідну кількість зображень стадій розтікання краплі. Програмне
забезпечення установки дозволяє отримувати як окремі зображення стадій розтікання краплі в
ручному режимі, так і проводити зйомку процесу послідовно через заданий інтервал в
автоматичному режимі. Крім того, при вивченні швидкопротікаючих процесів можливий запис
в режимі відеофільму з послідуючим розподілом їх на окремі кадри.
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УДК 677.025.004.2
АНАЛІЗ НОВІТНІХ 3D ТЕХНОЛОГІЙ У ВИГОТОВЛЕННІ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Студ. О.Р. Лісовенко, гр. МгПрЕ-15
Наук. керівник проф. А.М. Слізков
Київський національний університет технологій та дизайну

3D-друк або «аддитивне виробництво» - процес створення цілісних тривимірних
об'єктів практично будь-якої геометричної форми на основі цифрової моделі. Термін
«аддитивне виробництво» має на увазі технології зі створення об'єктів за рахунок нанесення
послідовних шарів матеріалу.
Перший дієздатний 3D-принтер був створений Чарльзом Халлом, одним із засновників
корпорації 3D Systems. На початку 21 століття відбулося значне зростання продажів, що
призвело до різкого падіння вартості пристроїв. Згідно з даними консалтингової фірми Wohlers
Associates, в 2012 році обсяг світового ринку 3D-принтерів і супутніх сервісів досяг $ 2,2млрд..
Згідно з дослідженнями, домашні 3D-принтери з відкритим вихідним кодом дозволять відіграти
капітальні витрати на власне придбання за рахунок економічності побутового виробництва
предметів.
Поступово захоплюючи нові області, 3D-принтери стають більш доступними для
звичайних користувачів Концепт даного принтера для друку одягу, який на даний момент
більше нагадує вигадку з книги з наукової фантастики, через кілька років стане комерційним
продуктом.
Пристрій володіє сенсорним екраном і кріпиться на стіну (див. рис.). В принтері
передбачена можливість вибору типу тканини для друку. Якщо одяг набридне, принтер зможе
переробити її на вихідний матеріал. Концепт принтера для друку одягу був придуманий
дизайнером на ім'я Джош Херріс (Josh Harris) і втілиться в життя.
3D вироби є поєднанням геометричних візерунків, футуристичні, рухаючих текстур.
Вони дуже сучасні і стильні в той же час.
Основною метою при розробці Flexible
Textile Structures було досягнення одночасної
гнучкості і жорсткості.
Світ змінюється настільки швидко, що,
найчастіше, ми вже не встигаємо за всіма
нововведеннями. На цей раз дизайнер Джошуа
Харріс (Joshua Harris) розробив проект 3Dпринтера, який зможе створювати модний одяг за
лічені хвилини. Крім того, дивовижне пристрій
дозволить утилізувати старі речі, не виходячи з
Рисунок – Схема принтера для
дому.
виготовлення 3D одягу
Прототипи були створені за допомогою
програм Rhino, Grasshopper і SolidWorks, з подальшим використанням двох методів адитивного
виробництва: лазерного спікання і пошарового наплавления. Прототип № 1 виготовлений за
допомогою PBF-технології і має цікаву і незвичайну структуру у вигляді середньовічної
кольчуги. Прототип №2 також виготовлений за допомогою PBF-процесу і має традиційне
вузлове тканині переплетення. Прототип № 3 може похвалитися фантастичною структурою, що
нагадує візерунки з дитячого набору Спірограф. Він також виконаний з використанням
технології порошкового напилення. Прототип №4 є ще одним зразком звичайного тканинного
переплетення. Прототип № 5 нагадує взаємопов'язані металеві вішалки для одягу. Як
стверджують дизайнери, в майбутньому розроблена ними технологія 3D-друку може бути
використана для створення унікальних гнучких текстильних структур, скроєних з урахуванням
фізичних особливостей кожної конкретної людини - будови її тіла та чутливості шкіри.
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Наук. керівник проф. А.М. Слізков
Київський національний університет технологій та дизайну

Експертна справа в Україні, як і в усьому світі, посідає надзвичайно важливе місце в
суспільній практиці. Необхідність проведення експертизи виникає у будь-якій сфері людської
діяльності. Законодавством передбачено випадки, коли проведення експертизи є обов'язковим,
в інших випадках експертиза може проводитись за ініціативним запитом або вимогою
підприємства, установи, організації, окремої фізичної особи.
Завданням експертизи є встановлення відповідності об'єкту експертизи вимогам і
нормам чинного законодавства, нормативним документам (у томі числі світовим), вимогам
якості, рівню витрат з тим, щоб визначити їх економічну ефективність, безпеку в експлуатації,
застосуванні та споживанні; оцінити вартість, стан сировини, текстильного виробу тощо.
Сьогодні існуючий ринок характеризується наявністю значної кількості товарів низької
якості, як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Це зумовлено великою кількістю
виробництв, на яких відсутні сучасні прогресивні технології, та недостатньо високими
вимогами споживачів. До того ж значна кількість продукції реалізується несертифікованою, що
викликає відповідні конфліктні ситуації, які неможливо вирішувати без відповідної експертизи.
Експертні роботи нерозривно пов’язані з визначенням відповідності продукції вимогам
національних стандартів та технічним регламентам. Стандартизація є одним з найбільш
результативних шляхів удосконалювання виробничих і торгівельних відносин, зниження
витрат, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Вона встановлює правила,
загальні принципи чи характеристики стосовно різних видів діяльності або її результатів (тобто
продукції, процесів, робіт, послуг).
Стандартизація сьогодні розвивається згідно з такими основними напрямками: традиційна
(організується та здійснюється в Україні за Конституцією, законами й наказами Президента);
освітянська (організується та здійснюється згідно з Конституцією й законами про освіту); медична
(організується та здійснюється згідно з законами про охорону здоров'я); соціальна (організується
згідно з законами про соціальні стандарти для визначення фінансових нормативів формування
бюджетів різних рівнів).
Постiйне зростання обсягiв міжнародної торгiвлi вимагає нових пiдходiв до технiчного
регулювання (ТР) для усунення наявних технiчних бар' єрів усіма зацiкавленими країнами
світу. 3 огляду на свіговий досвiд взаємодії економік та iснуючi проблеми в торгiвлi як окремі
держави, так i спiвтовариства формують нацiональнi та регiональнi системи технічного
регулювання (СТР).
З 2008 року Укрaїна стала 152-им членом СОТ, успiшно завершивши багаторiчний
переговорний процес, прийнявши понад 50 необхiдних для адаптації українського
законодавства до вимог СОТ законiв. Угода СОТ «Про технiчнi бар'єри в торгівлі» (Угода ТБТ)
визначає процедури стандартизацiї, технiчного регулювання та оцінки вiдповiдностi.
Країни, що приєднались до Угоди ТБТ, зобов'язались забезпечити, щоб технiчнi
регламенти та стандарти, а також процедури оцiнки вiдповiдностi технiчним регламентам i
стандартам не створювали невиправданих перепон для міжнародної торгiвлi. В той же час
наголошується на тому, що жоднiй з країн членiв СОТ не забороняється вживаги заходи, якi є
необхiдними для забезпечення якостi її експорту, або захисту життя або здоров'я людини,
тварин чи рослин, захисту навколишнього середовища, або запобiгання шахрайським дiям, на
тому рівні, який країна вважає за потрiбний, за умови, що такий захiд приводить до
невиправданого та прихованого обмеження мiжнародної торгiвлi.
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Наук. керівник проф. А.М. Слізков
Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасний стан промисловості України характеризується «зрощуванням» екологічних та
економічних небезпек в єдину систему. Серед основних причин цього явища науковці
називають ослаблення й недосконалість державних форм регулювання у сфері
природокористування, технологічну відсталість, вади економічного механізму екологічного
регулювання, занепад науки, слабкість, а часом і відсутність нормативно-методичного
забезпечення розробленої законодавчої бази.
Сукупність проблем в екологічно-економічній сфері ставить питання екологізації
промислового виробництва в ряд найбільш актуальних, оскільки без стабілізації екологічної
системи в Україні неможливо забезпечити сталий і тривалий економічний розвиток. Одним із
основних напрямів вирішення зазначених проблем є екологізація технологій.
Екологізація технологій в текстильній і легкій промисловості пов’язана з вирішенням
екологічних проблем, які в основному поділяються на три групи:
 очищення повітря робить зони при виробництві текстильної продукції й уловлювання
шкідливих речовин, що використовуються в ході виробництва;
 аналіз вмісту неорганічних і органічних полютантів (барвників, важких металів, тощо) у
стічних водах текстильних підприємств і вироблення технологічних рішень, що істотно
знижують концентрацію цих речовин;
 екологічна сертифікація текстильної продукції.
Вирішення зазначених проблем лежить в площині включення у традиційну діяльність
текстильних підприємств України екологічних та соціальних аспектів та переходу до системи
екологічно управління (EMS).
Базою такого переходу є міжнародні стандарти ISO серії 14000, які забезпечують
єдиними рекомендаціями всі країни світу та враховують найкращий досвід вже існуючих
регіональних або національних систем екологічного управління.
Головним стандартом цієї серії вважається ISO-14001. На відміну від інших стандартів
серії, всі його вимоги являються «аудованими», отже припускається, що відповідність
стандарту ISO14001 і є предметом формальної сертифікації підприємств.
Одними з основних вимог, які пред’являє до підприємства ISO14001 є:
 проведення підприємством екологічної політики, яка відповідає характеру виробництва та
містить заяви про прагнення до відповідності нормам, до постійного поліпшення системи
екологічного менеджменту та прагнення до запобігання забрудненням.
 наявність процедур для визначення впливів підприємства та його продукції на навколишнє
середовище, тощо.
Відповідність цим вимогам для текстильних підприємств означає відповідність
міжнародному стандарту ЕКОТЕХ-100. У плані запобігання забруднень на текстильних
підприємствах можуть бути реалізовані системи оборотного водопостачання та очищення
технологічних стічних вод, системи зниження утворення твердих відходів або їх переробки на
самому текстильному підприємстві, система очищення повітря робочої зони і зниження
шкідливих впливів в атмосферу та інше.
Отже, одним із шляхів подолання екологічних проблем текстильної промисловості є
впровадження систем екологічного управління підприємством на базі міжнародних стандартів
серії ISO-14000.
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Ультрафіолетове випромінювання (УФ) - невидиме оком людини електромагнітне
випромінювання, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівським
випромінюваннями в межах довжин хвиль 400-10 нм.
Як відомо ультрафіолет розділяють за довжиною хвилі:
 УФ-А, довжина хвилі 400-315 нм.
 УФ-В, довжина хвилі 315-280 нм.
 УФ-С, довжина хвилі 280-10 нм.
Вплив УФ виражається в тому що текстильні та геотекстильні матеріали різного
сировинного складу втрачають забарвлення, тріскаються, тьмяніють і, в кінцевому підсумку,
руйнуються. Тому їх прийнято називати чутливими полімерами. Цю особливість деградації
вуглецевого ланцюга полімерів, як складають текстильні та геотекстильні матеріали, за умов
сонячної освітленості активно використовують в нанотехнологіях, рентгенолітографія,
трансплантології та інших областях. Робиться це в основному для згладжування шорсткості
поверхні матеріалів.
В процесі досліджень асортименту текстильних та геотекстильних матеріалів на вплив
ультрафіолетових променів було проведено аналіз втрати фізико-механічних показників.
В цілому ультрафіолетове випромінювання впливає на оптичні властивості різного типу
матеріалів. Оптичні властивості (світлопропускання, світловідбиття) сприймаються людиною в
зоровому відчутті. Вони обумовлюють насамперед естетичні властивості виробів. До оптичних
властивостей текстильних виробів відносяться їх колір, його яскравість, насиченість. Ці
характеристики обумовлюють зовнішній вигляд, сприйняття кольору, блиску, текстури
поверхні виробів.
Одним з головних факторів, що визначає довговічність текстильних виробів, які
експлуатуються на відкритому повітрі, є УФ випромінювання сонця, під дією якого
відбуваються процеси фотоокиснення й фотодеструкції полімерів волокон. Тому тканини
забарвлюють барвниками різних класів у відповідні кольори і піддають кінцевій обробці для
надання їм водофобних і антимікробних властивостей. Стійкість забарвлення до дії світла та
здатність волокнистого матеріалу зберігати в цих умовах свої механічні властивості значно
впливають на надійність і довговічність текстильних виробів.
В роботі проведено аналіз сировинного складу тканин виготовлених з натуральних,
синтетичних та хімічних ниток чи пряжі та їх стійкості до дії УФ випромінювання.
Аналіз був проведений порівнянням показників фізико-механічних властивостей зразків
текстильних та геотекстильних матеріалів до дії УФ випромінювання. Порівнюється та
аналізується характер старіння тканини. Були встановлені тканини, які під час впливу УФ
випромінювання піддаються деструкції, а які більш стійкі до дії УФ випромінювання.
Було проаналізовано асортимент та доцільність використання різних видів просочень та
напилення для поліпшення стійкості тканин до дії УФ випромінювання.
Проведено аналіз властивостей текстильних та геотекстильних матеріалів на дію УФ
випромінювання, для визначення доцільності використання тканин та геотекстильних
матеріалів при прямих сонячних променях та дослідження їх стійкості до УФ випромінювання.
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В цій роботі розглядалась класифікація вторинних ниток. Нитки по структурі діляться
на два типи: первинні, одержувані відразу, безпосередньо після їх виготовлення, і вторинні отримані з первинних ниток шляхом подальшої переробки з метою зміни їх зовнішнього
вигляду і властивостей.Вторинні нитки отримують переробкою первинних ниток. Нитка буває
крученою та трощеною. Вторинні нитки діляться на кручені і текстуровані.
Класифікують вторинні нитки по підтипу , класу , групі та виду. По підтипу їх ділять на
: кручена пряжа , кручена комплексна нитка , комбінована нитка . По класу вона буває : проста ,
фасонна , армована , проста скручена , текстурована , з первинних ниток , з вторинних ниток , з
їх комбінацією.
За способом виробництва кручені нитки бувають одно- і багато скрученими, що впливає
на особливості їх структури та області застосування.
Кручені нитки складаються з декількох поздовжньо складених разом первинних
комплексних ниток, пряж, або тих і інших з'єднаних в одну нитку шляхом скручування.
Кручена пряжа - буває одно кручена , отримана скручуванням двох або трьох і більше
пряж з однаковою довжиною, і багатокручена, отримана в результаті двох або більше,
наступних один за одним, процесів скручування. Так, при отриманні двокручених ниток
спочатку скручують частину ниток, а потім, складаючи їх разом, скручують вдруге. Такий
спосіб часто застосовують при виробленні швейних ниток.
У свою чергу, кручена пряжа може вироблятися як:
 проста кручена пряжа, коли окремі складаються нитки, що подаються з однаковим
натягом, утворюють однорідну структуру крученої нитки по всій її довжині;
 фасонна, коли є стрижнева нитка, обвивають нагінною (або ефектною) ниткою, що має
велику довжину, ніж стрижнева. Остання утворює на пряжі вузлики, спіралі,
пухкі,нерівномірно подовжені вузлики на рівних відстанях (пряжа типу епонж),
кільцеподібні петлі (петлиста пряжа) та ін .;
 армована пряжа. У ній сердцевиною є одиночна пряжа, кручена пряжа або різного виду
нитки (металеві, хімічні). Сердечник обволікається волокнами бавовни, вовни, льону або
хімічними волокнами, міцно з'єднаними з сердечникам за рахунок скручування.
В ході досліджень виявилось що вторинні нитки мають свої особливості. Кожну
вторинну нитку перевіряють на розрив , якість крутки міцність. В загальному обсязі випуску
бавовняні нитки складають близько 80%; більше 1% складають льняні та шовкові нитки, а
решта ниток – з хімічних ниток і волокон.
Вторинні нитки мають широке застосування при виготовленні різноманітних кручених
виробів, які використовуються безпосередньо в будівництві, корабельні снасті, для взуття та
оздоблення одягу тощо.
Більша міцність вторинних ниток, в порівнянні з первинними, дозволяє
використовувати їх для виготовлення міцних тканин для одягу та виробів спеціального
призначення.
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Геотекстильні матеріали являють собою ткане або нетканеполотно, яке має широкий
спектр промислового застосування і виготовляється з різних видів сировини, які можна внести
до двох великих груп – синтетичні і натуральні. Синтетичні види основної сировини
включають поліпропілен, поліефір, поліетилен, поліамід і полівінілхлорид, а натуральні - джут,
сизаль, пальмові і бамбукові волокна. У деяких випадках використовуються композити, що
поєднують в собі різні типи вихідної сировини.Виготовляється спеціально для застосування в
дорожньому, цивільному, геотехнічному, геоекологічному, гідротехнічному, транспортному та
комунальному будівництві, а також застосовуються для захисту ізоляції фундаменту споруд,
спорудження зелених терас на плоских покрівлях.
На ринку України пропонується агротекстиль вітчизняного і закордонного виробництва,
різних структур (тканини, неткані матеріали, плівки, сітки, гратки) і сировинного складу
(поліефірні, поліпропіленові, ПВХ). Різні виробники пропонують агротекстиль одного
асортименту з однаковими технічними характеристиками: поверхневою густиною і описом –
міцні, повітропроникні, водопроникні, довговічні, стійкі до дії сонячного опромінення і
переважно
не надають кількісні значення цих показників, тому споживачу складно
визначитися у виборі матеріалу із ряду запропонованих.
Застосування геотекстильних матеріалів є найпоширенішим у всьому світі методом
захисту навколишнього середовища. Завдяки передовим матеріалам та екологічним
технологіям індустрія може існувати в гармонії з природою. Поле для застосування
геотекстилю надзвичайно широке. Завдяки оптимальному поєднанню своїх характеристик
геотекстиль, крім традиційних застосувань у дорожніх, дренажних і протиерозійних
конструкціях, широко використовується при будівництві покрівель, фундаментів, дренажів,
землеустрої.
Важливий вплив на показники споживчих властивостей геотекстильних матеріалів
мають його будова та структурні особливості, що обумовлюються використанням сировинних
матеріалів з певними фізико-механічними характеристиками.
На сьогодні вчені працюють над вивченням проблеми вибору хімічних волокон, що
будуть стійкими до усіх факторів впливу, зокрема, температури, вологості, УФ
випромінювання, теплового стресу хімічного середовища, механічних навантажень,
мікробіологічних пошкоджень. Полімери, з яких виготовляються волокна для геотекстильних
матеріалів, повинні мати характеристики , що будуть незмінними протягом довгого часу.
Основними характеристиками геотекстильних матеріалів, важливими для таких функцій як
фільтрування, розділення, укріплення, захист, є гранична міцність та довговічність.
Геотекстильні матеріали мають широкий спектр фізико-механічних властивосейів залежності
від призначення:ізотропність;стійкість до різних хімічних сполук - лугів і кислот;не схильність
до гниття;не схильність до дії грибків і цвілі;не схильний до проростання коренів.
Вибір геотекстильного матеріалу залежить від кожної конкретної ситуації та
призначення. Геотекстильні матеріали дуже потрібні та допоможуть зробити наші дороги,
спортивні установи та захисні споруди краще, та дати можливість їм довше функціонувати.
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Екологічна експертиза як різновид товарної експертизи на вітчизняному ринку
екотекстилю є своєрідним гарантом рівня його екологічної безпечності, що, у свою чергу,
сприяє впровадженню в практику текстильного виробництва та торгівлі екотекстилем
принципів екологічного менеджменту.
Екологічна експертиза регулюється ДСТУ ISO 14010-97 «Настанови щодо здійснення
екологічного аудиту і ДСТУ 4239-2003 Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового
призначення. Основні гігієнічні вимоги.
До екологічної експертизи екотекстилю, як і до його товарознавчої, санітарногігієнічної, технологічної та інших видів експертизи, ставляться такі основні вимоги:
об’єктивність, компетентність і незалежність експертів, фаховий рівень їх підготовки та
незацікавленість у результатах експертизи. Тому для експертизи асортименту, властивостей і
рівня екологічної безпечності екотекстилю можуть залучатися тільки досвідчені фахівці, які
глибоко обізнані не тільки з особливостями технологій ткацького, трикотажного, нетканого,
килимового та текстильно-галантерейного виробництва, проблемами формування та
оцінювання рівня екологічної безпечності текстильних матеріалів і виробів одягового та
інтер’єрного призначення, вимогами нормативних документів до цих товарів, але й володіти
сучасними методами та прийомами оцінювання екологічної безпечності та інтерпретації
отриманих результатів.
Об’єктом екологічної експертизи на ринку екотекстилю, окрім самих матеріалів і
виробів з них, можуть служити: волокна, нитки, барвники, апрети, текстильно-допоміжні
речовини, основні процеси механічної, хімічної та біологічної технології виробництва
екотекстилю, а також засоби маркування, пакування та транспортування названої групи
товарів. При цьому при екологічній експертизі екотекстилю використовуються переважно
лабораторні методи (фізико-хімічні, токсикологічні, санітарно-гігієнічні та ін.) досліджень
Серед основних завдань екологічної експертизи на вітчизняному ринку екотекстилю, як
і у інших сегментах ринку екологобезпечних груп товарів, на нашу думку, пріоритетними
необхідно вважати:
– вирішення спірних (конфліктних) питань між промисловими та торговельними
підприємствами, що стосуються визначення та контролю рівня екологічної безпечності та
якості окремих видів екотекстилю, їх маркування, пакування та тари;
– визначення гранично допустимих концентрацій екологонебезпечних хімічних,
радіоактивних та інших забруднень екотекстилю на різних етапах його виробництва;
– визначення ступеня токсичності та канцерогенності окремих марок синтетичних
барвників, видів апретів, які використовуються в процесі оздоблювального текстильного
виробництва (особливо це стосується окремих марок азобарвників);
– ранжування групового та видового асортименту за ступенем негативного впливу на
здоров’я людини та довкілля текстильних матеріалів і виробів різного цільового призначення,
способів виробництва, волокнистого складу та оздоблення;
– встановлення відповідності рівня екологічної безпечності окремих видів екотекстилю
існуючим нормам.
Тому екологічна експертиза текстильних матеріалів та виробів є важливим
інструментом для екологізації життя та побуту населення України.
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Мінеральні волокна – це природні неорганічні матеріали, що надає нам природа. Вони
мають велику різноманітність і використовуються майже у всіх сферах народного
господарства, а в де яких випадках є незамінними.
Синтетичні неорганічні текстильні волокна та елементарні нитки складають основний
різновид мінеральних волокон і поділяються на три основні групи:
1. Із з’єднання кремнію;
2. Із сплавів з’єднання кремнію;
3. Металевовмісткі.
Із з’єднання кремнію можна отримати скляні та кварцові матеріали. При сплаві з’єднань
кремнію отримують керамічні волокна такі як, фай берфрекс. Металевовмісткі матеріали
можуть бути чисто металеві і комбіновані з синтетичними матеріалами.
Скловолокна виготовляють з розплавленого скла у вигляді: безперервного волокна елементарні нитки необмеженої довжини діаметром 3-100мкм; штапельного волокна - відрізки
довжиною 1-50см і діаметром 0,1-20мкм.
Властивості скловолокна визначаються головним чином їх хімічним складом і
характеризуються рідкісним поєднанням високої теплостійкості (наприклад, теплостійкість
кварцового, кремнеземного, каолінового волокон - понад 1000 ° С), високих діелектричних
властивостей, низьку теплопровідність, малого коефіцієнта термічного розширення, високою
химстойкости і механічної міцності.
Кварцові волокна, отримані штабіковим методом (витягуванням ниток з кварцових
стрижнів при нагріванні їх у полум'я горючого газу - суміші природного газу з киснем) містять
в складі до 99,9% оксиду кремнію (SiO2).
Вуглецеві волокна є дуже жорсткими стосовно їх маси і використовуються, зокрема, для
конструкцій, виготовлених з композитних матеріалів, в яких вуглецеві волокна пов'язані з
матричним матеріалом (сполучним) — в якості таких може бути епоксидна смола.
Натуральне мінеральне волокно - азбест відзначається здатністю розділятися на
тоненькі гнучкі волокнисті кристали, не горить і має високі теплоізоляційні властивості. З
нього виготовляють спеціальні теплозахисні костюми і брезенти, фільтри, азбестовий картон і
інші теплоізоляційні матеріали.
Золоті та срібні нитки тільки в давнину вироблялися з чистого дорогоцінного металу.
Пізніше їх стали виготовляти з сплавів з вмістом дорогоцінних металів. Потім налагодили
виробництво позолочених і посріблених мідних (мішурних)
Мінеральні волокна винайшли і почали використовувати досить давно і вони швидко
знайшли своє призначення і цілі. На сьогодні мінеральні волокна є не менш популярними і
важливими в деяких сферах діяльності. Так волокна з вмістом азбесту використовують для
костюмів пожежників, що витримують високі температури, металевовмісткі мінеральні олокна
використовують для дизайну одягу тощо.
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Асортимент бавовняних тканин включає в себе в основному тканини побутового
призначення, з яких виготовляють різноманітні швейні вироби: білизна натільна, постільна та
столова, сукні, халати, сарафани, спортивну і спеціальний одяг та ін.
Бавовняні тканини використовують також в якості підкладки і приклада при пошитті
одягу. Крім того, бавовняні тканини застосовують для виготовлення портьєр, фіранок, для
оббивки меблів, а також в технічних цілях. Широке застосування цих тканин пояснюється їх
високими гігієнічними властивостями, міцністю і зносостійкістю, легкістю, м'якістю, гарним
зовнішнім виглядом і невисокою вартістю.
Залежно від застосовуваної пряжі бавовняні тканини ділять на гребіневі (батист,
шифон), кардна (ситець, бязь), кардно-гребіневі, у яких в основі гребінна пряжа, а в утоці кардна (сорочкова тканину, діагональ), або навпаки (сатин ), кардна-апаратні, у яких в основі
кардна пряжа, а в утоці - апаратна (байка, сукно).
Бавовняні тканини можуть бути вироблені як з одиночної пряжі, наприклад ситець, так і
з крученої пряжі в основі і утоку, наприклад маркизет, або тільки в основі, наприклад коверкот.
Деякі тканини виробляють з пряжі фасонної крутки, наприклад, епонж, шотландку, фасонну.
Крім чистобавовняних, випускають тканини з віскозними або ацетатного нитками в
утоку (шотландка, зефір), а іноді частково і в основі (епонж). Виробляють також змішані
тканини з віскозним штапельного волокна в утоку і бавовняною пряжею в основі. Ряд тканин
одежного асортименту виробляють з додаванням 15 - 25% синтетичного штапельного волокна,
а плащові і сорочкові тканини - з вмістом 67% лавсанового штапельного волокна.
Тканини, що містять лавсанові та капронові волокна, відрізняються підвищеною
зносостійкістю, малою зминаємістю, зниженою усадкою, але вони чутливі до теплових
обробок, особливо тканини з капроном, і мають здатність до пілінгу.
Випуск бавовняних тканин для виготовлення одягу із застосуванням хімічних волокон
становить 35% всього асортименту.
Бавовняні тканини виробляють майже всіма видами існуючих переплетень. Великим попитом населення користуються тканини, вироблені уточно-ворсовим переплетенням
(вельвет-рубчик, вельвет-корд), але найбільше тканин виробляється полотняним
переплетенням.
За характером забарвлення і обробки бавовняні тканини випускають відбіленими,
гладкофарбованими, строкатотканими, меланжевими, мулінірованними, друкованими,
суворими, апретованими, мерсерізованними, зі спеціальними видами оздоблень.
У процесах розкрою і пошиття бавовняні тканини особливих труднощів не викликають.
Бавовняні тканини умовно поділяються на 17 груп: ситцева, бязеві, білизняна, сатинова,
платтяні, одежна, підкладкова, ворсова та ін. Деякі групи тканин в свою чергу розділені на
підгрупи: білизняні - на бязеві, міткалеві і спеціальну, сатинові - на сатини кардна і сатини
гребеневі, платтяні - на літні, демісезонні, зимові та тканини з комплексними нитками і т. д.
Найбільше значення мають перші вісім груп тканин, які включають в себе тканини основних
артикулів.
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В нашій країні біля 90% нетканих матеріалів виробляють по механічній технології.
Серед них більше 60 % виготовляють в’язально-прошивним способом, який є найбільш
поширеним не тільки в нашій країні, а і в інших.
В залежності від виду застосованого настилу в’язально-прошивні полотна
підрозділяють на полотно-прошивні,ниткопрошивні, тканинопрошивні, якщо настил являє
собою волокнисте полотно, то одержані із нього полотна називаються полотнопрошивними;
якщо настил складається із системи ниток або має каркас із тканин або іншого матеріалу, то ці
полотна називаються відповідно ниткопрошивними і тканино-прошивними.
Використання в полотнопрошивних полотнах волокон, різних по складу сировини,
кольору, а також переплетень, дозволяє одержати полотна різного зовнішнього оформлення і
користувальних властивостей. Полотнопрошивні полотна виробляють переважно із бавовни
низьких сортів, віскозних волокон в чистому і змішаному з другими волокнами виді. З’єднання
полотна виробляють бавовняною пряжею, комплексними віскозними або капроновими
нитками. По обробці вони можуть бути суровими, гладкофарбованими, меланжевими,
набивними, з одностороннім або двостороннім начісуванням. Порівняно з тканинами
аналогічного призначення і складу сировини полотнопрошивні полотна мають велику товщину
і масу 210-480 г/м володіють більш високими теплозахисними властивостями, хорошою
теплопроникністю. Проте їх істотними недоліками низька формостійкість, велике зминання,
усадка, розтягуваність, а також піллінгуємість в результаті більш слабкого закріплення волокон
в структурі полотна. Тому полотнопрошивні полотна недоцільно використовувати як матеріал
для верхнього одягу. Їх використовують для виготовлення ковдр, утеплюючих матеріалів для
одягу і взуття, для верха взуття.
Для пальто виробляють напівшерстяні одно- і двошарові полотна шириною 142см.
Склад: 30% шерсті, 60-65% капрон-віскоза, 5-10% відходи. Прошиваються ці полотна
напівшерстяною пряжею 125 текс. Для спортивного одягу – 45% шерсті, 55% віскози і
прошиваються капроновою ниткою (5,5 текс).
Із ниткопрошивних полотен шиють плаття, блузки, костюми, сорочки, вироби дитячого
асортименту, столову і постільну білизну, покривала. Популярні декоративні і гардинні
полотна розрідженої структури за рахунок розущільнення уточних ниток, а також полотна для
шпалер і оббивки стін. Костюмно-платтяні – більш щільніші з шорсткою або дрібнозернистою
поверхнею, з рубчиком. Полотна складаються з щільно вкладених в 1-2 шари ниток різних за
волокнистим складом і прошитих комплексними нитками. Поверхнева густина – 130-310 г/м2,
ширина 145-160см. Виробляються на машинах “Малімо”.
До тканинопрошивних полотен відносять махрові (ворсові) полотна. Виробляють їх на
машинах «Малиполь», які по принципу роботи аналогічні машинам «Малимо». Але відмінність
в тому, що протяжки, утворені на зворотній стороні, не затягуються а провисають
вільно,утворюючи петлі. Як каркас (настил) використовують легкі, малощільні тканини,
трикотажні і неткані полотна, а також плівки. Виробляються махровими з 1 і 2-сторонньою
петельчатою поверхнею і ворсовими. Махрові – для чоловічих сорочок, пляжних ансамблів,
платтів, халатів, дитячих виробів. Ворсові – пальто, спортивний одяг поверхневою густиною до
545 г/м2.
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Підтвердження відповідності продукції є однією з складових державної технічної
політики і спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони довкілля.
Підтвердження відповідності згідно з Законом України “Про підтвердження
відповідності” – це діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція відповідає
встановленим законодавством вимогам. Підтвердження відповідності застосовується на
доринковій стадії введення продукції в обіг і здійснюється виробником як самостійно, так і з
залученням третьої сторони – органа з сертифікації.
Законом передбачено обов’язкове та добровільне проведення робіт з підтвердження
відповідності. Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері є обов’язковим
для виробників і постачальників. В законодавчо регульованій сфері підтвердження
відповідності виконується на відповідність вимогам технічних регламентів з підтвердження
відповідності за вказаними в ньому процедурами.
Нормативно-правова база підтвердження відповідності складається з:
• Закону України “Про підтвердження відповідності”;
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження опису та правил застосування
національного знаку відповідності;
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання органам з
сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності в
законодавчо регульованій сфері”;
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків центральних органів
виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених
сферах діяльності та розроблення технічних регламентів”;
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил визначення вартості
робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері”;
• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту модулів
оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які
застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності”;
• наказу Держспоживстандарту України “Про затвердження Порядку ведення державного
реєстру уповноважених органів із сертифікації та Порядку подання уповноваженими
органами із сертифікації інформації про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про
визнання відповідності до державного реєстру сертифікатів відповідності та свідоцтв про
визнання” від 01.11.2001р. №534 (зареєстрований в Мінюсті 18.04.2002р. за №375/6663).
На період до введення в дію технічних регламентів з підтвердження відповідності щодо
продукції в Україні застосовується підтвердження відповідності через процедуру обов’язкової
сертифікації продукції з Декретом Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і
сертифікацію”.
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Фундаментальною основою функціонування єдиного світового ринку є вільне
переміщення товарів. Наявність у міжнародній торгівлі технічних бар’єрів створює перешкоди
як для виходу української продукції на європейські та міжнародні ринки, так і для доступу
вітчизняних споживачів до якісних закордонних продуктів. Механізми ліквідації технічних
бар'єрів у торгівлі базуються на взаємному визнанні результатів оцінки відповідності, що
забезпечується в результаті технічної гармонізації стандартів.
Гармонізація досягається наявністю в країні сучасної системи технічного регулювання,
яка б відповідала загальновизнаним міжнародним нормам та правилам міжнародних
організацій зі стандартизації - ISO, IEC, ITU. Основними складовими системи технічного
регулювання є стандартизація, метрологія, оцінка відповідності (сертифікація), акредитація
органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій.
Встановлюючи правила та порядок застосування елементів регулювання, законодавець
формує відповідну модель технічного регулювання. В роботі проаналізовано модель технічного
регулювання в Україні, визначено досягнення, напрямки розвитку та чинники, що впливають
на ліквідацію технічних бар’єрів в торгівлі.
В Євросоюзі створена система технічного регулювання, яка на сьогодні у світі
розглядається, як найбільш ефективна модель для міжнародного співробітництва, оскільки від
початку створювалась для формування єдиного економічного простору.
Ефективність європейського підходу у сфері технічного регулювання підтверджується
наявністю угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності з такими країнами, як
США, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія, Ізраїль. У країнах ЄС вільне переміщення товарів
базується на основі «Нового підходу» до технічної гармонізації і стандартизації та
«Глобального підходу» у сфері оцінювання відповідності. Такі підходи реалізуються через
відповідні інструменти - директиви ЄС.
«Глобальний підхід» передбачає застосування модулів для різних стадій процедур
оцінювання відповідності, встановлення єдиних критеріїв їх використання та призначення
спеціальних органів, що виконують ці процедури. Модульний підхід дозволяє формувати
безліч сполучень модулів і, таким чином, збільшити кількість схем підтвердження
відповідності, з яких можливо вибрати схему, адекватну рівню можливого ризику заподіяння
шкоди конкретною продукцією.
Перераховані основні принципи визначають модель технічного регулювання в країнах
ЄС. Важливо, що ці принципи представляють собою цілісну систему. Застосування такої
моделі технічного регулювання створює сприятливі умови для вільного обігу безпечних товарів
та суттєво обмежує адміністративне втручання в господарську діяльність виробників.
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Психологічний комфорт дитини взагалі, і особливо дитини – інваліда, яка хворіє на
дитячий церебральний параліч – складна багаторівнева задача. Фізичні особливості та
незручності від захворювання в таких випадках мають компенсуватися максимальною
комфортністю речей предметного середовища, які оточують дитину, в тому числі, і
відповідним одягом. Звичайно, зовні такий одяг, щоб не створювати емоційний дискомфорт,
має не відрізнятися від одягу здорової дитини, але його конструкція та матеріали мають бути
обрані з урахуванням особливостей хвороби [4, 5]. Це ж саме має відноситися і до кольорового
оздоблення [ 3 ], вибору виду друкованого рисунку, аплікацій та ін.
Створення виробів для дітей – результат клопітливого вивчення багатьох факторів,
пов’язаних зі сприйняттям, розвитком і формуванням дитини [ 1 ]. Психологи вважають, що
ідеальною була б можливість регулювати емоційний стан дитини за допомогою використання
кольорової гами та певних образів, які відображені в предметах, що оточують дитину. Для
виявлення уподобань дітей з хворобами ДЦП щодо кольорової гами нами було проведено
опитування серед вихованців старшої групи Київського спеціалізованого дитячого садочку для
дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату. Результати досліджень показали, що
близько 67 % хлопчиків на перше місце поставили червоний і фіолетовий колір, на друге –
жовтий. Дівчатка віддали перевагу червоному і жовтому кольорам, але приблизно половині з
опитуваних у такій же мірі подобається рожевий колір, привертає увагу і оранжевий.
Проведене дослідження дозволило зробити висновки щодо кольорової гами, яка
викликає позитивний відгук у опитуваних дітей. Вона, на наш погляд, має використовуватись
як при виготовленні одягу, так і для елементів розвиваючих ігор для дітей з обмеженими
можливостями що сприятиме створенню психологічного комфорту.
Текстильні вироби для дітей хворих на ДЦП мають відповідати складному комплексу
вимог, що пред'являють до них дана категорія споживачів. При створенні функціонального і
комфортного одягу для дітей-інвалідів, крім загальних вимог, які висуваються до дитячого
одягу, слід урахувати фізіологічні особливості, які викликає хвороба, специфічні психофізичні
моменти, особливості умов експлуатації.
Для виготовлення швейних виробів для дітей з обмеженими можливостями важливий
обґрунтований вибір матеріалів з урахуванням призначення виробу та особливостей його
експлуатації. При виборі текстильних матеріалів необхідно враховувати їх гігієнічні
властивості, за показниками, які характеризують здатність матеріалів убирати пароподібну і
крапельно-рідку вологу та розподіляти її в структурі пакету. Для цього за стандартними
методиками були визначені показники гігроскопічності, капілярності, водопоглинання та
вологовіддачі. Для визначення капілярності було розроблено новий метод який, наближений до
експлуатаційних умов. Оцінено швидкість висихання всіх досліджуваних матеріалів при
нормальних умовах, що також важливо враховувати при використанні швейних виробів.
Проведений порівняльний аналіз гігієнічних властивостей екологічних матеріалів, які
входять в пакет спортивного килимка та костюму, дають можливість обирати матеріали, які
відповідають вимогам відповідного шару пакета.
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У перші місяці життя система терморегуляції у дітей розвинена гірше, ніж у дорослих,
тому вони швидше охолоджуються в холодну пору року і перегріваються в літню. Одяг для
новонароджених повинен мати більш високі теплоізоляційні властивості взимку і сприяти
тепловіддачі влітку. При цьому дуже важливо, щоб одяг був вільним, не перешкоджав рухам,
не сприяв зрушенням у кістково-м’язових сполучних тканинах.
Найбільш жорсткі вимоги до якості висуваються до речей для новонароджених та дітей
до трьох років. Згідно ДСТУ 2027-92 до дитячої білизни для новонароджених належать льолі
та повзунки, кофточки, сорочечки, гарнітури, конверти, комбінезони, пісочники, трусипелюшки. Торкаючись поверхні тіла дитини і покриваючи його до 80 % білизна, а отже і
білизняні матеріали, значно впливають на підтримання необхідної температури та вологості
шкіри та у під одяговому просторі, забезпечуючи нормальну діяльність шкірних покривів.
При виготовленні одягу для новонароджених найчастіше використовують бавовняні
тканини - ситці, бязі, фланель, бумазея та інші. Бавовняні тканини характеризуються
різноманітністю ткацьких структур, видів обробки, зовнішнього оформлення і властивостей.
Вони відрізняються високими гігієнічними властивостями, зносостійкістю, м’якістю, приємним
туше і красивим зовнішнім виглядом.
При виконанні порівняльного аналізу було обрано 5 видів тканин, результати
досліджень наведені в таблиці, а також були розраховані їх комплексні показники якості.

Повітропроникність,
дм3/м2·с

Паропроникність,
мг/см2·с

Зміна ліній них
розмірів після
мокрих
обробок,,
%

Художньоколористичне
оформлення,
бал

Середньоарифметичний
комплексний
показник

1

Ситець

9,2

405

0,9

1,5

20

0,68

2

Батист

8,2

680

1,3

1,0

23

0,83

10,2

292

0,9

1,8

27

0,66

10,9

322

1,2

1,4

26

0,71

11,9

946

1,4

0,8

28

0,95

12

946

1,5

1,0

30

№ зразка

Гігроскопічність,
%

Таблиця – Натуральні значення показників якості матеріалів
Натуральні (розмірні) значення показників

Назва зразка

Поплін
сорочковий
4 Тканина
«Нива»
5 Тканина
«Херсонка»
Базове значення
показника Хбаз
3

На основі отриманих даних була здійснена комплексна оцінка якості, яка дозволила
визначити найкращий матеріал для виготовлення льолі та повзунків. За результатами
проведеної комплексної оцінки якості було визначено, що тканина «Херсонка» – є найкращою
серед обраних. Оскільки вона має досить високі показники гігроскопічності,
повітропроникності та паропроникності, найнижчий показник зміни лінійних розмірів після
мокрих обробок та найкраще художньо-колористичне оформлення.
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Тканини для меблево декоративні виробляють у широкому асортименті, призначаються
вони для виготовлення портьєр, драпіровок, завіс, покривал, скатертин, чохлів, оббивки меблів.
За структурою меблево-декоративні тканини дуже різноманітні. Для їх вироблення
використовують пряжу кручену, однониткову, трощенням, різної лінійної, в поєднанні з
хімічними нитками, що надає матеріалу гігієнічні та приємні тактильні відчуття, та
забезпечують гіпоалергенність тканини. Велика різноманатність структур меблеводекоративних тканин обумовлено також застосуванням різних видів переплетень: поряд з
простими широко використовують дрібновізерункові, жакардові і складні переплетення.
Для визначення найбільш вагомих показників якості матеріалів для оббивки меблів
було складено анкету експерта та проведено опитування. Результати опитування наведені в
таблиці.
Таблиця- Істотно значимі показники якості

№
1
2
3

Позначення
Х1
Х3
Х2

4

Х5

5

Х4

Показники якості
Розривне навантаження
Обсипальність
Жорсткість
Стійкість пофарбування до дії світла
та тертя
Число циклів стирання
Сума

Коефіцієнти вагомості
0.23
0.21
0.20
0.19
0.14
1

Для визначення комплексного показника якості матеріалів було обрано чотири види
тканин, різного сировинного вмісту та переплетення. В результаті досліджено було
встановлено, що тканина з найбільшим вмістом синтетичних волокон (80%ПЕ) має найкращі
показники якості, окрім стійкості пофарбування до дії світла. Після розрахунку комплексного
показника якості, було визначено, що тканина з вмістом складників сировинного складу 40%
бавовни та 60% ПЕ, має найбільший комплексний показник якості тканини (0,94), але менше
розривне навантаження.
Таким чином проведене комплексне оцінювання дозволяє рекомендувати найкращу
тканину для оббивки меблів за дослідженими найбільш вагомими показниками якості.
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Одяг не є пасивним покривом тіла. Він створює оболонку, що зберігає локальний
мікроклімат у підодяговому просторі, видозмінюючи функцію тепловиділення, і допомагає
організму людині у встановленні теплового балансу. Раціонально підібраний пакет матеріалів
одягу має забезпечувати протягом тривалого часу евакуацію вологи з підодягового простору і
підтримувати його повітрообмін з навколишнім середовищем.
Розвиток методів оцінки і, особливо, прогнозування комфортності різних видів одягу у
визначених умовах експлуатації в даний час є одним із пріоритетних напрямків досліджень в
матеріалознавстві. Підтвердженням тому служить розроблений міжнародний стандарт ISO
7933, у якому встановлені характеристики термічних і вологопровідних властивостей
текстильних матеріалів, що забезпечують комфортність одягу різних видів.
Для визначення паропроникності (а, фактично, вологопровідності) текстильних матеріалів в
нашій країні використовується стандартизована методика, згідно якої бюкси з дистильованою
водою, зверху яких закріплені зразки матеріалів, поміщають в ексикатор, в якому
підтримуються нормальні умови, і періодично зважують, після чого розраховується коефіцієнт
паропроникності, за різницею маси:
Існує також декілька міжнародних стандартів для визначення волого провідності. В
IS0 11092 стандартизовано використання приладу, який складається з вимірювального
блоку та з блоку, в якому знаходиться вода. Вимірювальний блок кріпиться на металевій
пористій пластині з нагрівальним елементом, який сконструйовано таким чином, що
тепловий потік та потік вологи проходить тільки через товщу зразка матеріалу. Через
пористу пластину, яка вкрита целофановою мембраною, до поверхні зразка за допомогою
дозуючого елементу підводиться дистильована вода. Температура пористої пластини
підтримується в межах 35 0С, що відповідає температурі поверхні тіла людини. Весь прилад
розміщено в спеціальній камері, в якій підтримуються нормальні умови оточуючого
середовища Після встановлення стаціонарного режиму розраховується загальний опір
випаруванню.
В стандарті ASTM E96 1995 паропроникність визначається за методикою прямої
чашки. Ємність заповнюється 100 мл дистильованої води, зверху накладається круглий зразок
текстильного матеріалу (діаметром 74мм), і закріплюється кільцем. Система поміщується в
камеру з нормальними умовами оточуючого середовища. Швидкість проходження водяної пари
розраховується за зміною ваги.
Набагато складнішим є прилад для визначення вологопроникності текстильних
матеріалів, описаний в стандарті ASTM F2298 2003. Зразок тканини розміром 6х5 см2
розташовується у чарунці між двома однаковими металевими пластинами. Пропускається два
окремих струменя азоту, причому один з них абсолютно сухий, другий - насичений парами
води. Тестування проводиться у відсутності градієнту тиску по обидва боки зразка, а рух
водяної пари через зразок створюється за рахунок різниці концентрації пари.
Швидкість переміщення маси
(приблизно 2000см3/хв.), температура і відносна
вологість потоків контролюються комп’ютером на протязі 10 секунд. Після того, як система
досягне стабільного стану, останні 10 даних замірів використовують для розрахунку показника
швидкості проходження водяної пари через зразок.
Таким чином проаналізовано існуючі міжнародні стандартизовані та вдосконалені
методики визначення показників вологопереносу через матеріали для одягу показують про
актуальність вдосконалення методик.
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Якість військової одягу формується на всіх стадіях її створення, але в більшій мірі
залежить від властивостей тканин з яких вона виготовляється, вдосконалення якості
військового одягу, починаючи від стадії проектування і закінчуючи експлуатацією вимагає
перш за все вміння правильно і об'єктивно вимірювати, оцінювати і контролювати показники
якості.
Військова форма одягу являє собою складний асортимент до якого висувається
комплекс жорстких і суперечливих вимог пов'язаних із функціональним призначенням.
В Україні згідно розробленим технічним умовам ТУ У 13.2-00034022-024:2015,
«Загальні технічні умови для виготовлення форменого (польового, спеціального) одягу
військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів
України» повинні бути виготовлені з бавовняної та змішаної пряжі у відповідності до ДСТУ
ГОСТ 2535 та відповідати вимогам, передбаченим для цих типів тканин ДСТУ ГОСТ 21790 та
іншими нормативно-технічними документами.
Аналіз асортименту тканин для військового одягу на ринку України показав, що
більшість із них не відповідає технічним умовам навіть за вмістом складників сировинного
складу. Проведений аналіз технічних вимог дозволив обрати для дослідження тільки два види
тканин. Під час дослідження було визначено ряд показників, які вказані в технічних умовах,
результати досліджень наведені в таблиці.
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Таблиця - Натуральні значення структурних характеристик та показників якості тканин
Натуральні (розмірні) значення показників

Назва зразка

Значення показника
згідно ТУ

Стійкість
пофарбування до
дії тертя , бал

Зміна лінійних
розмірів після мокрих
оброблень, %

мокрого

за
основою

за утоком

Результати досліджень деяких показників якості показали, що обрані тканини
відповідають показникам зазначених в технічних умовах, хоча тканина «Грета» за сировинним
вмістом має тільки наближені значення, але поверхнева густина відповідає вимогам.
Проведені дослідження камуфляжних матеріалів вказують на достатньо припустимі
значення за деякими показниками для даного виду одягу. Дані норми порівняні з існуючими
технічними умовами. Однак кінцевий висновок можна зробити тільки при наявності
результатів всіх показників якості.
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Серед різних видів технічного текстилю, виробництво якого швидко зростає у всьому
світі, особливе місце займають багатошарові композиційні текстильні матеріали (БКТМ).
Багатошаровими композиційними матеріалами називають матеріали, отримані шляхом
з'єднання окремих шарів за допомогою зв'язуючого, і які відповідають таким вимогам: матеріал
має складатися не менше ніж з двох різнорідних матеріалів з чіткою границею між
компонентами, а також утворюватися з компонентів за певною схемою їх об’ємного
розташування та повинен мати додаткові нові властивості, яких не має жоден з компонентів.
Одним із методів скріплення текстильних полотен в багатошарові структури є з’єднання
клейовими полімерними матеріалами, що дозволяє отримувати КТМ із заданими
властивостями.
Нами досліджувалися декілька видів нових КТМ, розроблених на кафедрі МТПТВ, які
складаються з трьох шарів: верх - двошарове трикотажне поліефірне полотно; середній шар неткане термозкріплене полотно (70% або 80% регенерованих бавовняних волокон і 30% або
20% низькоплавкого поліефірного волокна типу «ядро-оболонка» (виробник ВТФ «ВЕЛАМ»;
нижній шар – трикотажне полотно з поліетиленовими клейовими нитками.
Розроблені матеріали пропонуються використовувати для верху та внутрішніх деталей
спортивного взуття. Для забезпечення високих гігієнічних вимог такі матеріали повинні мати
відповідний комплекс фізичних властивостей, оскільки при експлуатації вони безпосередньо
контактують із стопою, яка виділяє велику кількість поту. Важливою властивістю є
капілярність. Саме тому нами проводився порівняльний аналіз капілярності як вихідних
полотен, так і розроблених КТМ.
До найважливіших гігієнічних властивостей відноситься повітропроникність і
показники гігроскопічності, паропроникності, вологопоглинання та капілярності, оскільки саме
вони забезпечують утворення необхідного комфортного мікроклімату у внутрішньо взуттєвому
просторі за рахунок виведення зайвої пароподібної і крапельно – рідкої вологи з поверхні стопи
людини, а також забезпечують нормальний повітрообмін.
Дослідження паропроникності текстильних композиційних матеріалів визначались при
витримуванні зразків на протязі 16 годин в неізотермічних умовах при температурі води в
ємностях 32°С, і нормальних умовах оточуючого середовища. Для матеріалу верху коефіцієнт
паропроникності складає 10,5 мг/(см2 × год), в тришарових КТМ цей показник дещо нижчий, і
становить для 10,3 мг/(см2 × год). Визначались також показники повітропроникності вихідних
та композиційних матеріалів, з використанням приладу ВПТМ при перепаді тиску 49 Па.
Коефіцієнт повітропроникності вихідного полотна верху ТР1 складає 527  20 дм3/м2с,
дублювання знижує цей показник до величини 300  20 дм3/м2с, а введення серединного шару
ще на третину знижує повітропроникність (Вп= 200  20 дм3/м2с). Незважаючи на таку досить
відчутну зміну здатності пропускати повітря в результаті з’єднання , композиційні полотна
залишаються достатньо повітропроникними (значення Вп находяться в межах цього показника,
притаманного для пальтових драпів) і зможуть сприяти вентиляції у внутришньовзуттєвому
просторі.
Отримані характеристики гігієнічних показників якості композиційних текстильних
матеріалів свідчать про їх відповідність до вимог, що висуваються до полотен, які контактують
з тілом людини, і про їх здатність забезпечувати нормальний внутрішньовзуттевий клімат при
експлуатації виробу.
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Забрудненістю називається здатність волокон, текстильних матеріалів та виробів з них
поглинати з навколишнього середовища та утримувати різноманітні за хімічною природою та
фізичною формою речовини. Пил осідає на текстильні спортивні вироби в наслідок контакту з
навколишнім середовищем. Це запилення, залежить від складу, величини часток, а також від
природи волокнистих матеріалів, може втримуватися на волокнах за рахунок механічних,
фізичних і хімічних сил.
Для розроблених композиційних текстильнильних матеріалів КТМ для спортивного
взуття основним видом забруднень є пил. Під час експлуатації КТМ утримують на своїй
поверхні велику кількість часток пилу, що призводить як до забруднення самих текстиль- них
взуттєвих виробів, так і до підсилення запиленості повітряного простору навколо них.
Утримуються частки пилу в структурі трехшарових КТМ (верх - двошарове трикотажне
поліефірне полотно; середній шар - неткане термозкріплене полотно (70% або 80%
регенерованих бавовняних волокон і 30% або 20% низькоплавкого поліефірного волокна типу
«ядро-оболонка» виробник ВТФ «ВЕЛАМ»; нижній шар – трикотажне полотно з
поліетиленовими клейовими нитками) за рахунок їх термоклейового зчеплення з
нерівномірними поверхнями волокон, в наслідок дифузії часток розміром до 0,1 мкм з повітря,
осідання більш великих часток (1-2 мкм), уловлювання з потоку повітря, електростатичного
притягування часток величиною 0,2-0,5 мкм. Склад пилу досить неоднорідний, причому склад
кімнатного пилу відрізняється від вуличного.
Зазначимо, що кількість пилу, яка затримується на КТМ, неоднакова і залежить багато в
чому від властивостей матеріалів – їх структури, пористості та ін. Внаслідок збільшення
тривалості експлуатації спортивного взуття з КТМ, маса забруднень на ньому збільшується.
Розподіл забруднень може бути рівномірним або нерівномірним. Забруднення, що
розташовуються рівномірно по всьому виробу, називають загальними, а забруднення, що
утворюють окремі плями – місцевими. Процес забруднення волокнистих матеріалів
складається з таких фаз:
 осідання часток пігментів із зовнішнього середовища на поверхню волокна;
 адсорбція забруднень зовнішньою поверхнею волокна;
 дифузія забруднення у середину волокна;
 фіксація забруднень волокнами.
Значення кожної з цих фаз різне та залежить від хімічних властивостей волокна та
забруднення. Властивості поверхні волокна визначають специфічний характер його
забрудненості: наприклад, у волокнах бавовни забруднення осідають у заглибинах та
щербинах; у вовняних волокнах – у каналах та лусочках, у синтетичних волокон, які мають
гладку поверхню забруднення утримуються у маленьких тріщинках та щілинках. Окрім цього,
синтетичні волокна здатні акумулювати статистичну електрику, що, своєю чергою, є одним з
факторів їх інтенсивного забруднення.
Одним із суттєвих недоліків взуття з верхом із текстилю є його підвищена здатність
забруднюватися пилом було визначено запиленість КТМ. Враховуючи особливості умов
експлуатації розроблених матеріалів з використанням розробленої методики, було проведено
визначення впливу зміни структури поверхні під дією тертя на здатність запилюватись (Кзап,%)
та очищуватись (Кочищ,%) від пилу. Таким чином, зношування поверхні КТМ призводить до
значного зростання кількості сухого пилу, який затримується, ступінь очищення зменшується.
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Комплекс споживчих вимог для післяопераційного взуття з композиційних текстильних
матеріалів залежить від його призначення, умов експлуатації та багатьох інших факторів. В
залежності від призначення визначається головна функція взуття. Розроблені композиційні
текстильні матеріали складаються з двох або трьох шарів. Верхній шар (ТР1, ТР2) поліефірний двошаровий трикотаж вітчизняного виробництва, нижній шар (КТМ) представляє
собою основов’язане трикотажне полотно, в структуру якого введена клейова низькоплавка
поліетиленова нитка (обидва види матеріалів розробка КНУТД). Проміжний шар КТМ –
термозкріплене неткане полотно із регенерованих бавовняних, регенерованих поліефірних, а
також низькоплавких волокон типу «ядро-оболонка» у співвідношенні 60/20/20 (зразок НМБ1)
та 70/10/20 (зразок НМБ2). Основою нетканого шару зразка НМВ є регенеровані вовняні
волокна (30%). Для надання бактерицидних властивостей нижньому шару КТМ, який
безпосередньо контактує із стопою в безпідкладковому взутті, розроблено режими та
проведено екобезпечне фарбування відварами лікарських рослин. Оцінка якості антимікробної
обробки досліджуваних зразків проводилася за визначенням величини зони затримки росту
мікроорганізмів на живильному агарі навколо зразка. Післяопераційне взуття на основі
композиційних текстильних матеріалів, яке безпосередньо дотикаються до стопи людини, перш
за все повинні забезпечувати нормальне функціонування організму - вільно поглинати рідку та
пароподібну вологу з поверхні тіла і поволі відводити її в зовнішні шари взуття. До того ж
взуття має захищати нижні кінцівки від охолодження та забруднення. Крім високої
гігієнічності, розроблене післяопераційне взуття для використання в лікарняних закладах має
бути стійкими до ультрафіолетового дизенфекціювання, витирання та багаторазових
деформацій згинання та розтягування. Ці вироби мають бути також м’якими, легкими, вони не
повинні містити в собі токсичних і алергічних речовин, які могли б негативно впливати на
організм або викликати пошкодження ранових ділянок шкіри. Для правильного визначення
найбільш важливих показників післяопераційного взуття необхідно також визначити усі види
факторів дій, що можуть виникнути в процесі виготовлення та експлуатації.
Зважаючи на сучасні нагальні потреби у створенні виробів для поранених,
запропоновано розроблені багатошарові КТМ з екобезпечною бактерицидною обробкою
використовувати для нового виду взуття, призначеного для експлуатації після операцій на
нижніх кінцівках. Для визначення номенклатури показників якості використано експертний
метод. У якості експертів обрано лікарів та молодший медичний персонал травматологічного та
опікового відділень Головного військово-медичного клінічного центру (20 осіб зі стажем
роботи більше 5 років), які добре обізнані з особливостями вимог та мають великий досвід з
практичної експлуатації виробів для пацієнтів з травмованими нижніми кінцівками. На основі
вимог, які висуваються до верху взуття та умов його експлуатації, визначено номенклатуру
показників якості багатошарових КТМ. Значення коефіцієнта конкордації (W=0,87) свідчить про
високий рівень узгодженості думок експертів, оскільки табличне значення 2-критерія Пірсона
менше розрахункового (2Т=18,3 < 2Р=174,0). Після обробки анкет експертів до найбільш
вагомих показників вийшли наступні:
 коефіцієнт повітропроникності, дм3/см2 (jі=0,25),
 коефіцієнт паропроникності, мг/см2 с (jі=0,23),
 жорсткість при згинанні, мкН×см2 (jі=0,20),
 розтягування при навантаженнях, менших за розривальні, % (jі =0,15),
 розривальне навантаження, Н (jі =0,17).
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УДК 687.17:620.17
РОЗРОБКА СПОСОБУ НАДАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НЕТКАНИМ ПОЛОТНАМ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА
Асп. О.І. Литвинова
Київський національний університет технологій та дизайну

Неткані полотна вважаються перспективними матеріалами в якості носіїв
антимікробних та лікарських речовин в ранових покриттях нового покоління. Вони зручні в
експлуатації, приємні і м'які на дотик, характеризуються невисокою вартістю, мають хорошу
поглинаючу здатність, що дозволяє полегшити процес їх обробки лікарськими препаратами,
забезпечити легкість проходження і утримування пото - і ранових відділень. Питання надання
їм антибактеріальних властивостей екобезпечним способом є актуальною задачею.
Срібло здавна використовувалося для біомедичних застосувань та інших процесів
екологічної дезінфекції. Особливо ефективним є його використання у вигляді наночастинок, які
характеризуються великою питомою площею поверхні, що збільшує область контакту з
бактеріями. Одним із доступних методів отримання таких наночасток є відновлення іонів
срібла із розчинів його солей з використанням відновників для інтенсифікації процесу. Для
введення наночастинок срібла в неткані матеріали на основі лляних волокон нами було
використано процес відновлення срібла з водного розчину нітрату срібла відновними агентами
у присутності поверхнево-активної речовини з подальшим нанесенням відновленого срібла на
волокнистий матеріал. Обробка проводилась протягом 60 хв. при температурі 70 - 90°С, після
чого зразок промивався дистильованою водою і висушувався. Для дослідження структури і
поверхневих змін в срібловмісному льоні використовували скануючий електронний мікроскоп
MIRA3 LMU, Tescan з роздільною здатністю ±1 нм з системою енергодисперсійного
спектроскопічного хімічного аналізу Oxford X-MAX 80 mm2; невизначеність приладу ±1 %.
Зображення поверхні волокон досліджуваних зразків шовкового нетканого матеріалу до та
після модифікування колоїдним сріблом, отримані методом скануючої електронної мікроскопії,
наведено на Рис. 1.

а

б

в

Рисунок 1 – Фотографії скануючих електронних зображень вихідного (а) і модифікованого сріблом (б)
льону; в- ділянка, обрана для хімічного аналізу

Свідченням модифікування наночастками срібла є хімічний елементний аналіз у
вибраній області (рис. 1,в). В спектрах зафіксовано срібло тільки в модифікованому льоні
(Таблиця).
Таблица -Результати хімічного енергодисперсійного аналізу вихідного і модифікованого Ag льону
в обраних областях
Елементи /
C
O
Si
Cl
Ag
області аналізу
вміст, %
Вихідний
55.40
43.10
0.88
0.62
Вихідний
75.5
23.32
1.18
Спектр 1
84.96
9.18
0.48
0.38
5.01
Спектр 2
87.28
8.46
0.77
0.50
2.99
Спектр 3
75.08
5.39
0.29
2.34
16.90
Спектр 4
93.60
6.21
0.19
-
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УДК 006.063:67/68
ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦЦІЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ТА
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОВНИЙ
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ
Асп. Н.І. Упірова
Київський національний університет технологій та дизайну

Як відомо, Угода про Асоціацію між Європейським Союзомта Україною має
забезпечити режим вільної торгівлі та відкрити для нашої країни один з найбільших ринків у
світі. Додатками до Угоди передбачається поступова гармонізація та адаптація до європейських
стандартів для усунення бар’єрів у торгівлі. Особлива важливість в зазначених процесах
надається питанням ефективної діяльності в сфері екологічного регулювання, оскільки
важливим елементом деяких частин Угоди про Асоціацію єохорона навколишнього
середовища.
Як відомо, у світі в наш час чітко виявились дві принципово різнісистеми щодо
регулювання безпечності та екологічності текстилю - «Екотекстиль» та «Екотехнології».
Система «Екотекстиль» означає стандартизацію вимог щодо екології та безпеки
текстильних матеріалів та одягу за принципом безпеки для здоров’я людини. Саме цій системі
відповідає зміст європейського стандарту Öko-Tex Standard 100 та вітчизняного стандарту
ДСТУ 4239-2003. Такий підхід дозволяє підприємствам вчасно реагувати на нові екологічні
вимоги різних законодавчих і нормативних документів і він сповна здійснимий на теренах
України в короткотерміновій перспективі.
Система «Екотехнології»передбачає впровадження технологій, що взагалі не
застосовують потенційно-токсичні і шкідливі для навколишнього середовища речовини, що
означає вибір кращих з існуючих технологій. Ця система є дуже важливою для покращення
екологічної ситуації на текстильних підприємствах, в найбільш комплексному вигляді вона
реалізується в рамках ЄС на основі директиви ІРРС (комплексне попередження і контроль
забруднень). Разом з тим, такий напрямок потребує всебічного вивчення та вироблення єдиних
підходів оцінювання повного життєвого циклу (далі ПЖЦ) текстильної продукції та аналізу
технологій, існуючих на підприємствах текстильної та легкої промисловості України, оскільки
немає однозначного бачення ПЖЦ (умови виробництва, утилізація, переробка)для різної
текстильної продукції, немає критеріїв виділення кращої технології, і такий підхід можливо
реалізувати в Україні в більш довгостроковій перспективі.
Таким чином, впровадження екологічної сертифікації продукції текстильної та легкої
промисловості в Україні може відбуватись за наступними етапами:
І етап – застосування принципу «Екотекстиль», тобто впровадження екологічної
сертифікації імпортованої та вітчизняної продукції відповідно до вимог стандартів Öko-Tex
Standard 100 та ДСТУ 4239-2003 з метою гарантування споживачу якості та екологічної
чистоти текстильної продукції та просування вітчизняної продукції текстильної та легкої
промисловості на європейські та світові ринки. На цьому етапі буде встановлено бар’єр для
ввезення на територію України екологічно забруднених текстильних товарів, екосертифікація
текстилю стане більш доступною для українського виробника, а вплив екологічної сертифікації
на ПЖЦ продукції та на екологічну ситуацію на підприємствах текстильної та легкої
промисловості буде опосередкованим.
ІІ етап – застосування принципу «Екотехнології», тобто вдосконалення та розширення
сфери дії екологічної сертифікації вітчизняної продукції з урахуванням аспектів ПЖЦ виробів.
Застосування такого принципу є актуальним саме для вітчизняної продукції, оскільки
сприятиме екологізації всіх стадій ПЖЦ виробів, поліпшенню екологічної ситуації на
підприємствах текстильної та легкої промисловості України та підтвердженню прагнення
України долучитись до міжнародних екологічних програм широкого загалу.
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЯКІ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ І ДОРОЖНЬОМУ
БУДІВНИЦТВІ
Асп. Т.А. Ковальська
Київський національний університет технологій та дизайну

Геотекстильні матеріали, призначені для сільського господарства, експлуатуються в
природних атмосферних умовах, старіння їх відбувається під впливом атмосферних факторів –
тепла, світла, вологи та ін.
Найбільш небезпечна для синтетичних полімерів, з яких переважно виготовляють
агротекстильні матеріали, дія видимого світла, особливо ультрафіолетового (УФ), під дією
якого в полімерах розвиваються реакції деструкції і структурування макромолекул, а також
активуються окислювальні процеси. Для уповільнення процесів деструкції в полімери вводять
світлостабілізатори («абсорбери», «гасителі», або інгібітори). Ефективність цих технологічних
операцій визначається одним з критеріїв довговічності - стійкістю до УФ опромінення. Саме ця
характеристика агротекстилю може бути однією з основних при виборі агротекстилю для
певного призначення.
Важливим фактором якісної характеристики геотекстильних матеріалів, є його
структурні характеристики та сировинний склад. Застосування тих чи інших хімічних волокон
залежить від природи полімерів.
Геотекстильний матеріал володіє безліччю позитивних якостей :універсальний в
застосуванні; стійкий до гниття; має високу міцність; стійкий до хімічних реактивів, як
кислотам, так і лугів; має довгий експлуатаційний термін і збільшує термін служби будівельних
об'єктів; пригнічує ріст бур'янів; запобігає розвитку ерозії ґрунту; володіє властивостями, що
фільтрують; прискорює відведення води; має високу стійкість до розривів (здатний
подовжуватися до 45%) володіє високою пружністю; армує будівельні конструкції; не
розкладається і відноситься до екологічно чистих матеріалів; має низьку вартість; зменшує
витрату матеріалів при монтажі споруд; простий у використанні і в укладанні. Фільтруюча
здатність, обумовлена специфічною структурою матеріалу, яка виключає проникнення
частинок ґрунту в пори і їх засмічення. Це дозволяє забезпечувати стійкі фільтруючі якості
матеріалу під тиском ґрунту і в умовах сильної вібрації.
На сьогоднішній день застосування геотекстильних матеріалів у дорожньому
будівництві і сільському господарстві є одним із сучасних і прогресивних напрямків.
Впровадження конструктивних і технологічних рішень, які передбачають використання даного
матеріалу дозволяє забезпечити зниження матеріаломісткості і вартості конструкцій,
підвищити якість та довговічність, а також прискорити темпи виконання будівельних робіт та
використання його в сільському господарстві і дорожньому будівництві.
У сільському господарстві екологічність і надійність використовуваного матеріалу
знаходиться на першому місці, тому інтенсивне використання у цій галузі є цілком
виправданим. Для цього матеріалу характерна висока хімічна стійкість і низький ступінь
термоокислюваного старіння. Структурні властивості роблять геотекстиль нечутливим до
процесів гниття. Висока міцність матеріалу дозволяє не боятись впливу на нього гризунів та
комах, грибків та плісняви. Ці характеристики роблять геотекстиль оптимальним матеріалом,
що використовується у сільському господарстві.
Підбір геотекстильних матеріалів є досить важливим питанням, так як вибір
необхідного текстилю походить від задач та функцій, які виконуватиме полотно, залежно від
цих параметрів і відбувається підбір фізико-механічних властивостей, структурних
характеристик та сировинного складу. Властивості геотекстильних матеріалів можна змінювати
за допомогою введення в структуру волокон додаткових полімерів,спеціальних просочень
абонапилень.
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УДК 677.024
ОСОБЛИВОСТI ЕКСПЕРТИЗИ ЕМУЛЬСОВАНОГО СКЛОВОЛОКНА,
ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ ТКАНИН
Студ. В.О. Губа
Студ. О.П. Кургасова
Наук. керівник доц. О.П. Сумська
Херсонський національний технічний університет

Скловолокно - унікальний продукт, який якнайкраще відповідає реаліям часу і таким
самим властивостям, притаманним сучасним матеріалам. Матеріал має парадоксальні якості:
незаймистість і негорючість; екологічна чистота і абсолютна не токсичність; хімічна та
біологічна інертність; несприйнятливість до ультрафіолетових променів; міцність, що
перевищує аналогічний показник сталевого дроту; довговічність, що не знає конкуренції;
відсутність таких явищ, як механічний знос і корозія.
В Україні здійснюється виробництво склотканин на ТОВ "Скловолокно" в м.Харків. На
підприємстві випускають широкий асортимент тканин конструкційного призначення,
електроізоляційних тканин і фільтрувальних тканин. Конструкційні - найпопулярніші тканини,
вони йдуть на армування склопластику і на виробництво надійних конструкцій в
автомобільному, авіаційному і суднобудуванні.
У технології виробництва конструкційних тканин передбачена дуже важлива
технологічна операція - емульсування.
Обробка поверхні скловолокна емульсією призводить до її гідрофобізації, зниження
поверхневої енергії і електризуємості, зниження коефіцієнта тертя від 0,7 до 0,3, збільшення
міцності при розтягуванні на 20-30%. Поверхневі властивості скловолокна і капілярна
структура виробу визначають малу (0,2%) гігроскопічність для волокон і підвищену (0,3-4%)
для тканин.
На ТОВ "Скловолокно" передбачено емульсування двома видами складів: №80 на
основі парафіну і №14 на основі емульсолів ТУВ-95. Зазначені склади є сумішами речовин,
причому найбільш важливими з них є мастила і сполучні речовини. Мастила замаслюють
поверхню ниток і оберігають її від абразивного стирання під час подальшої обробки. Сполучні
речовини служать для скріплення окремих волокон, які погано формуються в пасмо внаслідок
впливу статичної електрики і інших чинників.
На підприємстві при формуванні тканини існує проблема ідентифікації виду емульсії
на ниткі, тому предметом експертних досліджень були предмет дослідження були нитки ЕС6
26х1х2, оброблені емульсіями № 80 і №14, які використовуються для виготовлення тканин
конструкційного призначення Т-10П-80 (92) і Т-10П-14 (92).
Зважаючи на склади для емульсування
з метою ідентифікації емульсованого
скловолокна використовували одорометричний і аналітичний методи досліджень. При
використанні одорометричного способу (ДСТУ 4239 : 2003. Матеріали та вироби текстильні і
шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги) встановлено, що склад №80 має по
додатку №5 оцінку 4 бали - запах сильний, склад № 14 - оцінку 0 - запах відсутній.
Аналізували водні витяжки (модуль ванни 10) із емульсованих ниток. При визначенні їх
рН встановлено, що середовище водної витяжки з ниток, оброблених складом № 80 має
нейтральну реакцію - рН 7, а середовище водної витяжки з ниток, оброблених складом № 14
має кислу реакцію - рН 5.
Таким чином, в результаті виконання науково-дослідної роботи запропоновано
застосування одорометричного і аналітичного методів для
виконання експертизи і
ідентифікації склониток, емульсованих складами №80 и №14 на основі парафіну і емульсолів
ТУВ-95 відповідно.
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Шляхом підвищення санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності людей в умовах, що не
забезпечують належний рівень гігієни є використання текстильних матеріалів з
антимікробними властивостями.
Останнім часом питання надання антимікробних властивостей і біостійкості
текстильним матеріалам є надзвичайно актуальним, тому метою наукової роботи було
визначити вплив структурних характеристик тканин на ефективність антимікробної обробки,
яка надана з використанням полімерного біоциду, що містить в своєму складі гуанідинову
групу.
В якості предмету дослідження прийняті 27 зразків вовняних тканин головних
переплетен: полотняного, саржевого і сатинового. Використано вовняну кручену пряжу 61×4
текс, 360×2 текс, 446×2 текс.
Надання антимікробних властивостей вовні здійснювали за двома способами:
додаванням солі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (далі ПГМГ) у фарбувальний розчин і
обробкою розчином ПГМГ після процесу фарбування.
Ефективність антимікробної обробки оцінювали по відношенню до типових
представників патогенної мікрофлори за зоною затримки росту мікроорганізмів на щільному
живильному середовищі Сабуро. Біостійкість тканин визначали згідно ДСТ 9.060-75. Розривне
навантаження визначали за ДСТ 3813-72 (ИСО 5082-82).
З отриманих результатів встановлено, що обробка розчином ПГМГ надає вовняним
тканинам всіх головних переплетень достатньо високі антимікробні властивості по відношенню
до більшості грампозитивних і грамнегативних аеробних і анаеробних бактерій. Причому
зразки тканин, одержані з додаванням ПГМГ в процесі фарбування проявляють достатню
антимікробну активність (зона затримки росту мікроорганізмів 4 мм). Найвищу антимікробну
активність тканин виявлено на зразках, які пофарбовані барвниками: кислотним яскраво-синім
антрахіноновим і кислотним зеленим антрахіноновим Н 2С з обробкою ПГМГ після
фарбування. На підставі аналізу впливу структурних характеристик тканин на ефективність
антимікробної обробки зроблено висновок, що незалежно від лінійної густини використаної
пряжі найбільш високими антимікробними властивостями характеризуються тканини, які
мають полотняне переплетення.
В порівнянні з рослинними волокнами, вовна більш схильна до мікробіологічного
руйнування. Тому, не менш важливою задачею, як надання текстильним матеріалам з вовни
антимікробної активності по відношенню до повітряної мікрофлори є надання вовні стійкості
до мікробіологічного руйнування. Згідно ДСТ 9.060-75 визначали коефіцієнт стійкості до
мікробіологічного руйнування по зміні розривного навантаження початкових та досліджуваних
пробних смужок, оброблених за стандартною методикою визначення впливу природного
комплексу грунтової микрофлори. За результатами залежності коефіцієнта стійкості тканин до
мікробіологічного руйнування від виду переплетень можна рекомендувати полотняне
переплетення (коефіцієнт стійкості 88%, що відповідає вимогам державного стандарту). При
цьому слід відзначити, що розривне навантаження зберігає своє значення для тканин
полотняного переплетення навіть до значення 145 Н.
При визначенні впливу структурних характеристик тканин на ефективність
антимікробної обробки і біостійкість встановлено, що найбільш високі показники незалежно
від лінійної щільності пряжі забезпечує полотняне переплетення.
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Текстильна галузь промисловості в сучасному світі технологій має відповідати
вибагливому споживацькому попиту. Споживачі, спираючись на виклики примхливої моди,
вимагають не лише високу якість та сприйнятливу ціну, але й забезпечення оригінального
дизайну тканин, який, окрім кольорового оздоблення, залежить від зовнішньої будови поверхні
тканини, тобто від фактури, яка з точки зору тактильно-візуального сприйняття обумовлена
видом переплетення. Саме від виду переплетення тканини залежить рельєфність, вираженість
рисунку, блиск, жорсткість та інші декоративно-прикладні характеристики її поверхні. Тобто
переплетення відноситься до елементів фактури, які утворюються засобами технології їх
виготовлення і створюють неповторну красоту тканин. Саме тому тканини, які виготовлені
фактурними переплетеннями, користуються підвищеним попитом. До них відносяться тканини
комбінованих переплетень, в рапорті яких можуть поєднуватися при різному чергуванні
основні і утокові перекриття різного розміру і конфігурації, в результаті чого кожна нитка може
мати свій закон переплетення, що часто призводить до невідповідності очікуваних результатів
при проектуванні зовнішньому вигляду готової тканини. Тому дослідження структури тканин
комбінованих переплетень та розробка практичних методів визначення будови у
неврівноважених за переплетенням тканинах з метою прогнозування їх структури та
розширення асортименту є актуальною задачею сучасної науки про будову тканин і технологій
їх формування у ткацькому виробництві.
В роботі досліджена структура тканин чотирьох комбінованих переплетень, які
спроектовані і виготовлені в умовах наукової лабораторії кафедри експертизи, технології і
дизайну текстилю Херсонського національного технічного університету. Дослідження
структури тканин проводилося за допомогою метода мікророзрізів. Даний метод дозволяє
одержувати препарати поперекових розрізів, на основі яких можна отримати геометричну
модель структури тканини, яка відображає характер взаємного розташування ниток основи і
утоку. Після виготовлення мікророзрізів проводиться візуальне дослідження їх оптичного
зображення, яке одержане за допомогою мікроскопа, цифрової фотокамери та спеціального
програмного забезпечення. Особливості структури тканин даних переплетень обумовлені
комбінацією і чергуванням основних і утокових перекриттів різної довжини в рапорті
переплетення. За значеннями діаметру ниток, висот хвиль вигину та відстанню між центрами
ниток, які одержані на цифровому зображенні, розраховується порядок фази будови тканини
комбінованого переплетення, для чого у кожній пересічці ниток рапорту розраховується
коефіцієнт, що визначає висоту хвилі вигину ниток основи та утоку. Аналіз отриманих даних
показав, що значення коефіцієнтів розрізняються, в результаті це обумовлює різні значення
порядку фазової побудови у кожній нитці рапорту. Тобто довжина перекриття впливає на зміну
вигину ниток в елементі тканини комбінованого переплетення, а отже на їх взаємне
розташування у внутрішній будові і на порядок фази її будови. Тому запропоновано при
розрахунку порядку фази будови тканин комбінованих переплетень, рапорт яких містить
основні і утокові перекриття різної форми і довжини, визначати висоту вигину хвиль ниток
основи і утоку посередині довгих перекриттів. Для цього на основі геометричних моделей
тканин розроблений алгоритм розрахунку довжини напівхвилі ниток основи та утоку в
залежності від кількості ниток протилежної системи в даному перекритті.
Використання запропонованого алгоритму дозволяє удосконалити метод розрахунку
фази будови тканин комбінованих переплетень та підвищує точність визначення їх структурних
параметрів.
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На сьогоднішній день на ринку спортивного одягу переважають товари імпортного
виробництва. Проблемою вибору таких товарів є те, що кожна провідна фірма-виробник має
свою систему розмірів, які відрізняються між собою, але немає уніфікованої систематизації
даних. Тому аналіз існуючих сіток розмірів виробів та створення уніфікованої системи розмірів
спортивного одягу є актуальною задачею на сьогоднішній день.
Метою роботи є удосконалення процесу проектування спортивного одягу на основі
проведення експертного дослідження відповідності розмірних показників та маркування
спортивного чоловічого та жіночого одягу обов’язковим вимогам стандартів та оптимізація
вибору матеріалів. Досягнення поставленої мети вирішуються за допомогою наступних задач: збір інформації про маркування спортивного одягу;
 аналіз міжнародних сіток розмірів одягу;
 розробка єдиної розмірної сітки спортивного одягу;
 розробка методики дослідження міцності матеріалів з використанням узагальненого
критерію руйнування.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що розроблено рекомендації для створення
єдиної розмірної сітки спортивного одягу для чоловіків та жінок. Автор роботи запропонував
найбільш оптимальні та раціональні співвідношення розмірів імпортного і вітчизняного
спортивного одягу. Вперше виконано стереометричне моделювання в просторі безрозмірних
відносних показників стосовно одночасного впливу на міцність матеріалів жорсткості,
розривного навантаження по основі та утоку. Преставлена методика вибору із трьох зразків
найкращого варіанту.
Проаналізовано Російсько-Українські, Європейські, американські та міжнародні
розмірні сітки спортивного чоловічого та жіночого одягу. Виявлено, що різниця між двома
сусідніми Європейськими та російсько-українськими розмірами становить 2 см, а між
американських – 5,08 см. Визначено, що деякі розміри не співпадають між собою у числовому
значенні, а саме – один міжнародний розмір може відповідати двом Російсько-Українським,
Європейським або американським розмірам, що викликає дискомфорт при підборі та покупці
спортивних виробів. Тому розроблено уніфіковану розмірну систему жіночого та чоловічого
спортивного одягу, яка рекомендується для використання в різних країн.
Виконані дослідження міцності матеріалів, що використовуються для виробництва
спортивного одягу виявили, що міцність виробів із тканини залежить не тільки від її фізикохімічних властивостей, а і від характеристик, яких набуває тканина в процесі використання – їх
зміна може бути представлена в безрозмірній тривимірній системі координат шляхами
деформування; показана можливість кількісної оцінки запасу міцності на різних стадіях
експлуатації. В подальшому, суттєвий науковий інтерес становитимуть дослідження з
визначення впливу форми шляху деформування на міцність тканини із врахуванням лінійності
або нелінійності накопичення пошкоджень на різних стадіях як виготовлення, так і
експлуатації. Дані результати можуть бути використані для створення тканин із
прогнозованими властивостями, – особливо це має значення для екстремальних умов їх
експлуатації (дія шкідливих хімічних сполук, високих температур, великих значень розривних
навантажень та ін.). Викладений підхід може бути взятим за основу розрахунків міцності
тканини з використанням стереометричного моделювання.
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Зв'язок моделей костюмів у колекції здійснюється на основі контрастних, нюансних або
тотожніх відношень основних елементів форми та їх властивостей, а також пропорцій частин
форми, ритміки, кольорової гармонії симетрії або асиметрії.
Одним з ключових аспектів у дизайні костюма є використання системного підходу,
який передбачає вибір послідовності створення колекції моделей одягу і принципу об'єднання
моделей у колекцію.
Художній образ колекції формують послідовно, розкриваючи концептуальну ідею
шляхом пошуку нових форм, фактурних, колористичних та орнаментальних рішень костюма у
графічних і об'ємних композиціях.
При створенні перспективних колекцій одягу національний костюм посідає особливе
місце. Це не лише зразок краси і таланту, а й синтез різних видів декоративного мистецтва,
частина художньої культури народу.
Народний костюм Сходу у своїх класичних, століттями сформований формах,
сконцентрував багаторічний досвід народу. Саме тому для більшості художників основний сенс
і цінність національного костюма, його філософія полягає у демократичності,
функціональності, логіці форм і конструкцій, раціональності і доцільності.
Більшість дизайнерів на певному етапі своєї творчості звертається до національних
традицій, використовуючи етнічні мотиви як потужний творчий імпульс у пошуку нових
образних, композиційних і конструктивних рішень. При цьому, творчо переосмислюючи
національний костюм Сходу, дизайнер перш за все виявляє такі ознаки:
 особливості функціональності народного костюма;
 логіку формоутворення різних видів одягу;
 образне вирішення національного костюма;
 декоративне вирішення костюма: кольорова гама, декор (вишивка, аплікація, бахрома,
тасьма);
 символічну функцію костюма;
 спосіб носіння різних елементів національного костюма.
В дизайнерських розробках все більше цінується прояв національної культури в
контексті інтернаціонального стилю в моді, що передбачає створення одягу, призначеного для
всіх людей незалежно від їх національності, але надзвичайно образного та виразного.
Можна виділити особливості використання національних традицій Сходу у сучасному
дизайні одягу:
1. Використання декоративних рішень національного костюма: кольорової гами, орнаменту,
аксесуарів.
2. Звернення до прикладного мистецтва, ритуальних звичаїв і обрядів.
3. Використання традиційних оригінальних технологій виготовлення народного костюма.
4. Використання символічної функції народного костюма.
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Для костюма періоду бароко характерна барвиста пишність, краса і коштовність ХVI –
XVIII століть. Протягом цього часу в своїй формі, структурі та декоративній обробці чоловічий
костюм видозмінювався переважно під впливом воєнізації, змін ідеалів краси, але все ж таки
основні його риси були збережені і навіть займають значне місце в сучасній моді.
Саме через вишивку, мереживо та орнамент костюм цього періоду набуває своєї
неповторності та самобутності. Декор костюма тих часів використовується сучасними
дизайнерами для проектування одягу в цьому стилі. Форма доповнена мереживною обробкою,
створює гармонійне та елегантне поєднання. Таким чином, в костюмі бароко чи не
найважливіше місце займає декорування та оздоблення, яке сьогодні також актуальне в
чоловічій моді.
Виходячи із зазначеної мети, в роботі були поставлені такі завдання як: аналіз та
обґрунтування актуальності теми дослідження, використання певного ряду методів
дослідження для вивчення і вирішення наукових задач, на основі отриманих результатів
дослідження змоделювати колекцію одягу із вдосконаленою тектонічною структурою та
орнаментацією. За допомогою морфологічного аналізу було визначено базові знаки-символи
форм для розробки блоків перспективної колекції одягу.
Об’єктом дослідження був обраний процес вдосконалення, трансформації, осучаснення
форми та оздоблення чоловічого костюма на базі дослідження декору, орнаменту та форм
стилю бароко.
Предметом дослідження обрано мистецтво періоду, його художні особливості, колорит,
а саме декорування, орнамент та оздоблення чоловічого барочного костюму.
Питання творчої концепції також займає однез головних місць в проблематиці
проведеної роботи та сучасного дизайну в цілому. Концептуальність – загальна творча
установка, що складає суть проектної культури. Смисловий та ціннісний зміст проекту
визначається за допомогою творчої дизайн-концепції.Існуючі в дизайні одягу концепції,
зазвичай, знаходяться в основних проблемах дизайну свого часу та пов’язані з базовими
тенденціями зміни способу життя. Підхід до вивчення моделювання костюму саме з позиції
аналізу творчих концепцій дозволяє з’ясувати логічність розвитку дизайну одягу, зміну цілей та
завдань професійної діяльності у зв’язку зі зміноюжиттєдіяльності.
В ході роботи був використаний літературно-аналітичний метод, під час якого були
вивчені: форма, декор костюма, орнамент, що притаманні стилю бароко, та проведено
аналітичну роботу, за допомогою методу опитування засобом анкетування потенційних
покупців перспективної колекції та обробка отриманих результатів. Опитування проводилось
серед 30-ти потенційних споживачів в магазині одягу, який відвідують люди з середнім та вище
достатком. Результати анкетування показали, що колекція буде актуальною серед чоловіків 1825 років, які обирають для себе сучасні речі, емоційно виразні, еклектичні.
Результати дослідження втілено у розробку сучасної колекції молодіжного чоловічого
одягу на основі дослідження костюму, декору та орнаменту епохи бароко. Принципи розробки
колекції одягу можуть використовуватись для індивідуального пошиву, впроваджуватись в
масове виробництво, а також для щоденного застосування і урочистих подій.
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Метою наукової роботи є структура та художньо-композиційні елементи орнаменту
стилю модерн, колорит та елементи художньої виразності в побудові орнаменту, побудова
колекції сучасного жіночого одягу на основі дослідження форми костюму модерну та
квіткового орнаменту. Модні тенденції модерну знову на піку популярності.1890-1914 важливі
роки в історії світової моди, мистецтво цього періоду відрізняється еклектичністю, сплетенням
воєдино різних стилів східний стиль і готика, ампір і візантійський стиль. У одязі це також,
знайшло своє відображення.
В ході роботи було порушено одну з найважливіших проблем сучасності проблема
збереження й розвитку людської культури, її уніфікація і розповсюдженість, руйнування
культурних пам'яток і заміна справжніх культурних інностей низькопробними підробками, в
яких пропагуються не людяність і гуманність, а жорстокість і насильство, ведуть людство до
бездуховності, втрати розуміння людиною свого високого призначення. Художнє моделювання
вносить безцінний вклад в розвиток культури суспільства, використовуючи як джерело свого
натхнення в створенні колекцій одягу все визнані шедеври мистецтва минулих століть, тільки
вже з свіжим сучасним поглядом. Епоха модерн ще не забута суспільством, та нагадує
культурні норми тих років, відношення між людьми їх погляди на побут, моральні настанови.
На сучасному ринку збуту естетика виробництва якісного товару різко похитнулася, в умовах
сучасної кризи споживання прогресує надлишкове виробництво товарів, що сприяє
невизначеності уподобань споживача. Надлишкове виробництво веде за собою різке зниження
якості товару. В роки епохи модерн виробництво одягу було налагоджене, якість відповідала
вимогам споживача.
Наукова новизна роботи полягає у використанні сучасних методів наукових досліджень
таких, як: літературно-аналітичний метод, системно-структурний метод, метод морфологічного
аналізу, методики анкетного опитування.
Поєднання костюму епохи модерн з найбільш цікавими художньо-композиційними
елементами квіткового орнаменту цього періоду, є досить креативним та свіжим поглядом на
сучасну моду. Сучасні тенденції демонструють, що форма сучасного костюма є схожою на
форму костюма модернізму. Також до таких форм буде доцільно додати акценти у вигляді
декоративного оздоблення, що розроблено на основі художньо-композиційних елементів
квіткового орнаменту.
Тема для розробки перспективної колекції одягу була обрана виходячи з потреб
сучасного споживача та сучасних тенденцій. На підставі цього можна говорити, що обране
джерело є найбільш вдалим вибором до дипломного проекту.
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Сучасне суспільство визначає комфорт і практичність як один із важливих чинників
існування, що не може не відобразитись у сучасному костюмі. Стильовий напрям casual став
чудовим вираженням потреб масового споживача, оскільки є універсальним і доречним майже
для всіх випадків життя, коли формальність і консерватизм в одязі відступають на другий план.
Модний напрям Casual (від англ. casual - випадковий, ненавмисний, повсякденний) –
стильовий напрям, головними рисами якого є практичність, зручність, простота силуетів,
невимушеність поєднань, а також багатошаровість. Головним при складанні комплекту в дусі
casual є комбінування елементів вбрання класичного стилю з неформальним одягом, що
створює відчуття елегантної свободи.
В сучасній індустрії моди розрізняють декілька підвидів модного прояву «casual», при
чому певні дизайнерські марки та лінії одягу провідних Будинків моди застосовують ці підвиди
з різним ступенем активності, в залежності від призначення одягу та цьолової споживацької
аудиторії. Завдяки концепції простоти і комфорту цей модний тренд набув значного поширення
і навіть поділився на підтеми, кожна з яких має певне призначення, але не позбувається своєї
оригінальної суті, що зробило casual найпопулярнішим трендом сьогодення:
 Business-casual, що характеризується поєднанням класики і демократичності. В костюмі
можуть бути використані різноманітні тканини, наприклад, трикотаж, вільні комбінації і
смілива колірна гамма. Діловий casual допускає розстібнуту зверху сорочку, відсутність
краватки, деталі некласичного виду (накладні кишені, подвійна строчка). У модних образах
business-casual допускаються пуловери, джемпери і светри, одягнені під піджак;
 Smart-casual - більш вільний офісний прояв модних образів, в порівнянні з business-casual,
елегантна повсякденність. В костюмі допускається використання більшої кількості
аксесуарів, поєднання джинсів з піджаком, кардиганом або водолазкою, носіння сорочки
або футболки без піджака. Smart-casual зосереджує увагу на різноманітності в кольорах,
матеріалах і фасонах;
 All-out-casual - це невимушений модний тренд, що характеризується поєднанням
спортивних і базових предметів гардероба. При складанні образу використовуються
футболки, майки, светри вільного крою. У речах присутній ефект потертості і деякої
недбалості. Одягнутися таким чином можна, коли комфорт має більше значення, ніж
дотримання трендів, наприклад, збираючись на прогулянку або поїздку за місто.
 Street-casual - яскравий модний проектний образ, в якому найбільшою мірою проявляється
індивідуальність. Характеризується повною свободою вибору предметів гардероба, їх
поєднань і кольорів. Образ, складений в контексті street-casual, припускає сміливий крій
одягу, помітні аксесуари.
 Sport-casual - це повсякденний образ в спортивному стилі, доповнений джинсовим одягом.
Для нього характерні дуті жилетки, прямі джинси, футболки, кросівки чи кеди на тонкій
підошві, кепки і спортивні сумки.
Виражаючи в собі певні еклектичні елементи, casual є пластичним, демократичним,
привабливо простим, водночас залишаючи місце для комбінаторики та індивідуального вибору.
Він має чудові адаптативні якості, які, безперечно, стосуються інших стилів (які певною мірою
ще тримають свою чистоту), що може стати цікавим ґрунтом для подальших досліджень в цій
сфері.
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УДК 7.05:687.01
АДАПТАЦІЯ ЗАСОБІВ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ МИСТЕЦТВА «ПОП-АРТ»
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРОЯВУ МОДНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ
Студ. К. В. Рабошук
Наук. керівник доц. Н.В.Чупріна
Київський національний університет технологій та дизайну

За результатами проведеного дослідження засобів художньої виразності «поп-арту» як
прояву сучасного мистецтва та масової культури, можна стверджувати, що увагу художників "попістів" привертав оточуючий їх світ масової культури, розрахованої на масове
"споживання", світ, у якому естетичні і духовні цінності прирівнювалися до споживацьких,
буденних, соціальних, і навпаки. Поп-арт легко схилявся до пародійності, іронії.
Масова інформація, стандартизація предметів споживання, технологічність - ось
справжнє життєве підґрунтя поп-арту. Демонструючи велику гнучкість і мобільність у
розумінні того, що може виявитися мистецтвом, "розширюючи художню ситуацію", художники
поп-арту знищують ієрархію образів і сюжетів, матеріалів і форм.
Мабуть, жодного художника не ототожнювали з поняттям масової популярної культури
такою мірою, як Енді Воргола. Він був унікальної творчої широти митцем - не лише
художником. Багато місця у творчості Енді Воргола належить портретному живопису,
традиційному жанру, який розкриває особистість та внутрішній світ людини, породжуючи
низку конфліктів у суспільному сприйнятті.
Практичний досвід вирішення різноманітних конфліктів відображається не лише в
народній творчості, а й у витворах мистецтва. Живопис, музика, театр, інші види мистецтва, а
особливо література, відображали конфлікти на художньому рівні, впливали на формування
уявлень людей про конфлікти, ставлення до них. Оскільки витвори мистецтва та ЗМІ мають
неабиякий вплив на формування громадської думки, їх можна застосовувати як засоби
формування конфліктологічних знань у людей та профілактики конфліктів.
Зміст художніх творів та інформації, яку людина сприймає, впливає на її психічний
стан, та ставлення до людей навколо, особливо це яскраво виражається у молоді.
Розглядаючи питання про роль молоді у суспільному житті варто згадати про
особливості свідомості молоді, важливо враховувати сукупність ідей, настроїв, ціннісних
орієнтації специфічної, ще не цілком дозрілої, частини населення. У відповідь на фальш і
лицемірство «суспільства дорослих» виникають молодіжні угруповання протесту. Такі
”протести”, частіше за все, переростають у неформальні угрупування. Неформальні об’єднання
охоплюють молодь, яка шукає сенс життя, місце в суспільстві, цікавої справи і захоплюючого
дозвілля. Серед інтересів приділяється увага якості молодіжних товарів, розвитку молодіжної
музики, спортивні інтереси й ін.
Сильно діючі зовнішні засоби допомагають деяким молодим людям припинити
внутрішній конфліктний діалог з дорослими, переводячи його в діалог зовнішній. Таким чином,
молодь виражає своє незадоволення соціальним явищем, демонструючи конфліктність ситуації
в суспільстві, звертаючи увагу, голосно і яскраво заявляючи про свою самобутність і
значущість. Використовуючи різні методи і засоби власного вираження, молодь намагається
донести абсурдність та конфліктність, присутню у політиці, мистецтві, шоу-бізнесі та, навіть, у
сфері економіки та ринку.
Таким чином, поп-арт як напрям мистецтва, є найбільш вдалою можливістю
демонстрації конфліктів та проблем у суспільстві. Вилучаючи елементи і імідж масової
культури з повсякденного середовища і поміщаючи їх в контекст з них же створюваного
художнього простору, поп-артисти будували свої твори на основі гри cенсів масових стреотіпів
у новому семіотичному середовищі.
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УДК 7.05:687.01
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СИНТЕЗУ ХУДОЖНЬОКОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО
ВБРАННЯ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ МОДИ
Студ.К.І. Паламар
Наук. керівник доц. Н.В. Чупріна
Київський національний університет технологій та дизайну

Актуальність проведеного дослідження полягає в тому, що використання результатів
трансформації та синтезу образно-проектних елементів сприятиме переосмисленню безцінної
спадщини, що несе в собі українське традиційне вбрання, адже народний костюм слугує
невичерпним джерелом творчості для сучасних творців моди. В наш час вбрання людини
значною мірою залежить від враження, яке воно справляє на інших. Саме тому, за тими
ознаками, як людина вдягнена, можна багато дізнатися про її характер, внутрішній світ,
культуру та національну приналежність.
Головною метою даного дослідження є визначення засобів впливу регіональних
особливостей та принципів взаємовпливу формоутворення та колориту українського
традиційного вбрання на проектування сучасного костюма як продукта індустрії моди.
Для реалізації цієї мети були вирішені такі задачі:
1. Вивчення колориту традиційного костюма по регіонах нашої країни.
2. Визначення основних кольорів у традиційному костюмі на певних регіонах.
3. Проведення порівняльного аналізу колориту в одязі та природного оточення відповідної
місцевості.
4. Обґрунтування впливу та важливості колориту в житті людини.
5. Визначення зв’язку ліній членування костюма та кольоровою гамою.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
 проведено порівняльну характеристику основних кольорів, які використовуються у
костюмі кожного регіону;
 встановлено зворотній зв'язок колориту та ліній членувань комплексів традиційного
костюму;
 наочно показано вплив колористичних особливостей оточуючого природного середовища
на колористику традиційного вбрання;
 розроблені рекомендації з творчо осмисленого та обґрунтованого використання
композиційно-колористичних
характеристик
народного костюма в
створенні
перспективних моделей одягу;
 створена база даних композиційних елементів та колористичних рішень образноінформативної структури українського народного одягу, яка демонструє можливості
різноманітних варіантів при проектуванні сучасного костюма.
Серед основних висновків проведеного дослідження, особливої уваги заслуговують
такі:
 існує певний зв'язок між композиційним та колористичним рішенням українського
традиційного костюма. Він полягає в тому, що чим більше структурно-композиційних
членувань можна виділити в комплексі, тим лаконічнішим є його колористичне рішення. І
навпаки, багатоколірність та пишне декоративно-кольорове оздоблення костюма
компенсує невелику кількість формоутворюючих та пропорційних членувань в одязі.
 не дивлячись на все розмаїття кольорової гами традиційного вбрання за етнографічними
регіонами, можна виділити основну групу кольорів, властиву всім етнічним регіонам. Це
кольори, які використовувались не тільки у одязі, але й у його оздобленні.
 в дослідженні обґрунтовано існування прямого зв’язку між кліматичними умовами та
колористичним оздобленням і елементами одягу та матеріальною культурою населення,
що проживає на дослідженій території.
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УДК 687.53.012«0/20»
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОЛОССЯ В
ІСТОРІЇТ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Студ. М.С. Кияшко, гр. БДс-12
Наук. керівник доц. Т.А. Пашковська
Київський національний університет технологій та дизайну

Напевне, людина почала дбати про своє волосся ще з того часу, як вийшла з печери та
поправила скуйовджені пасма рукою.
Якщо спочатку зачіски виконувались тільки з власного волосся рослинного
походження, вовну, мотузку, а потім і натуральне волосся.
Дослідження історії розвитку світового мистецтва довели, що ще у Стародавньому
Єгипті почали поширено використовувати доповнення для виконання зачісок. З того часу
кожна епоха та історичний період внесли своє нове бачення додаткових виробів та їх
застосування. Наприклад, в Асіро Вавілонії імператором Феофілом ІХ був виданий указ про
обов’язкове носіння перук, аби приховати недоліки ( рідке волосся, лисини ). В добу
Відродження використання додаткових пасом було необхідним, оскільки зачіски того часу
складалися з великої кількості плетінь, для виконання яких власного волосся було замало.
Одним з яскравих періодів вжитку постижу можна виділити стиль рококо. Зачіски набували
неймовірних розмірів, а силуети були настільки важкими, що власного волосся, звісно, не
вистачало. Застосовувалися широко перуки та прядки. З них виконувалися своєрідні споруди,
які носили ситуаційний характер. Згодом на деякий час перуки перестають мати таке
колосальне значення, а їх застосування то набуває на певний час актуальності то втрачає її.
Одна з останніх хвиль моди на використання альтернативного волосся припадає на 60-і
роки ХХ-го століття, де носіння перук та шиньйонів було настільки звичною справою, що під
ними приховували навіть розкішне власне волосся.
В наш час асортимент альтернативного волосся має дуже великий спектр. Це і
нарощування густоти або довжини волосся, кріплення окремих елементів зачіски, застосування
прикрас з волосся,підкладок натурального кольору та різнокольорових прядок тощо. Матеріали
що застосовуються сьогодні,- це як натуральне волосся, так і штучне. Використання
альтернативного волосся зумовлене не стільки модою чи фізичними потребами, як
індивідуальним бажанням кожного. Наприклад,застосуванням перук сьогодні зумовлене,
насамперед, зручністю, можливістю завжди мати належний – доглянутий і привабливий –
вигляд.
Таким чином, дослідження довели, що альтернативне волосся дозволяє кожному не
лише вдосконалити недоліки зовнішності, а й підкреслити свою індивідуальність.
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УДК 7.012:891.001
АНАЛІЗ КОМПОЗИЦІЙНО-ДЕКОРАТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСТЮМА
ІРАНА ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ
Студ. Н. С. Кухар, гр. МгДк1-15
Наук. керівник доц. Г.В. Кокоріна
Київський національний університет технологій та дизайну

Метою наукової роботи є дослідження та використання художньо-композиційних
характеристик національного костюма Ірану в проектуванні сучасного одягу. Структура та
художньо-композиційні елементи костюму, елементи художньої виразності та колорит. Також
побудова колекції сучасного жіночого одягу на основі дослідження форми. Екзотична культура
сходу із сезону в сезон стає джерелом натхнення для актуальних модних дизайнерів та
провідних митців. В останні кілька років схід залучає дизайнерів уже не тільки як джерело
натхнення, але і як один з найбільш перспективних ринків з погляду розвитку бізнесу:
експансію на Схід ще кілька років назад почали самі великі будинки моди, відкриваючи нові
бутіки в країнах Азії.
Національний костюм є однією з найголовніших складових культури відповідних
регіонів. З часом традиції та костюм змінюються, об'єднуються, трансформуються та
створюють нові форми. Тому аналіз і дослідження національного костюму є важливим
завданням сучасного дизайну. З однієї сторони дбайливе збереження національних традицій, з
іншої – використання новітніх дизайнерських технологій в проектуванні сучасного костюма.
Художнє моделювання вносить безцінний вклад в розвиток культури суспільства,
дбайливо зберігаючи мало дослідженні елементи, структуру та особливості національного
костюму.
Зокрема національний костюм Ірана та його вплив на сучасний дизайн одягу вивчено
дуже мало. Протягом багатьох віків територію Стародавньої Персії заселяли різні народи, які
сформували єдиний національний колорит та структуру, яка об’єднує традиції та форми
художньої культури.
Традиційний іранський допомогає у визначенні національної приналежності. В нових
суспільних умовах активного розвитку відносин з європейськими країнами, оригінальний,
традиційний костюм Ірану не втрачає своєї привабливості та залишається знаковим у різних
суспільних верствах
Наукова новизна роботи полягає у використанні сучасних методів наукових досліджень
таких, як: літературно аналітичний метод, системно структурний метод, метод морфологічного
аналізу, методики анкетного опитування. Поєднання форми традиційного костюму Ірана з
сучасними тканинами та кольорами, є досить цікавим та свіжим поглядом на сучасну моду.
Також до таких традиційних форм буде доцільно додати акценти у вигляді декоративного
оздоблення що розроблено на основі художньо композиційних елементів традиційного
костюму.
Тема для розробки перспективної колекції одягу була обрана виходячи з потреб
сучасного споживача та сучасних тенденцій. На підставі цього можна говорити, що обране
джерело є найбільш вдалим вибором до дипломного проекту.
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ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ МОТИВІВ У
МОДЕЛЮВАННІ СУЧАСНИХ ЗАЧІСОК
Студ. І.О. Ляпкало, гр. БДс-12
Наук. керівник доц. Т.А. Пашковська
Київський національний університет технологій та дизайну

Переворот у моді і видах зачісок відбувався з епохи в епоху. Чим вища ставала культура
народу, чим багатший його смак і різноманітніші потреби, тим вищий рівень перукарського
мистецтва. І на сьогоднішній день стиль і мода є актуальною темою. Дуже важко визначитись,
що модно і який стиль переважає.
Із сивої давнини , із легенд, казок, пісень і наукових досліджень приходять до нас
образи та настрої далекого минулого. Український народний одяг, головні убори, зачіски,
взуття формувалися під впливом кліматично-географічних, соціально-економічних обставин,
складностей політичного та культурного розвитку. Поступово утворювалися композиційноструктурні закономірності вбрання, образна система декору, яскрава кольорова гама. Джерелом
нових розробок може бути не тільки одяг, а й народні зачіски і головні убори. Дівчата України
ходили з непокритою головою. У святкові дні було типовим заплітання волосся в одну косу,
яка вільно звисала на спину, а в будень – у дві, що закладалися вінком. В зачіску вплітали
золоті, срібні нитки та кольорові стрічки. Нарядним головним убором були вінки з квітів,
колосків, листя. Зачіски заміжніх жінок помітно відрізнялися від дівочих. За давньою
традицією вони не вплітали волосся в коси, а розділивши навпіл, зав’язували у джгут та
завивали у клубок на потилиці. Жінки покривали голову опічком, кибалкою, яка поєднувалася з
хусткою або наміткою. Чоловіки носили зачіску «під макітру» , «з оселедцем». Головні убори
були більш різноманітними. Залежно від місцевих традицій їх робили із різних матеріалів та
форм.
Тепер погляди на національну спадщину змінилися і є можливість відтворити найкращі
народні традиції. В сучасній моді зачісок часто можна побачити відбиток національних
мотивів. Він прослідковується в об’ємно-просторовій побудові форми, силуеті, масі та величині
(у видовищних зачісках використовуються принципи зав’язування наміток, якими утворювали
різноманітні форми); кольоровій гамі ( у народних головних уборах акцент ставився на
яскравість тканини, вишивки, а у сучасних зачісках береться напрямок зав’язування хустки,
намітки, їх нашарування, різнохарактерна поверхня головних уборів); декорі, який є
характерним елементом, притаманним не лише народним мотивам, а й сучасним тенденціям в
зачісках.
Важливим етапом розвитку народних традицій є творча співпраця художниківмодельєрів, конструкторів, технологів і виконавців. Необхідно щоб до цієї родини творців
приєдналися і модельєри перукарі.
На сьогоднішній день існує багато різних напрямків моди, але нам не потрібно
забувати, що кожна людина індивідуальна, і тим самим вона відрізняється своєю
неповторністю у стилі та модними тенденціями від інших.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИЙОМІВ ЕКЛЕКТИКИ ТА КІТЧУ НА
ФОРМУВАННЯ МОДНОГО ОБРАЗУ В ІНДУСТРІЇ МОДИ
Студент Н.В. Яценко
Наук. керівник доц. Н.В.Чупріна
Київський національний університет технологій та дизайну

Аналізуючи стан сучасного культурного розвитку, особливо у сфері дизайну костюма,
можна помітити, що домінуючих позицій набули такі направлення як кітч, еклектика та епатаж.
Ці поняття мають багато спільних рис, наприклад, поєднання в одному образі кількох
стильових направлень, використання дешевих і коштовних матеріалів, тенденція на ефектний і
строкатий зовнішній вигляд, погодження з індивідуальними смаками та можливостями людини.
У творчому світі ці направлення отримали переважно негативні відгуки. Проте, їх детальне
дослідження показує, що окрім очікуваного від них несмаку, в них є певні ознаки, які в умілих
руках здатні перетворитись на інструменти грамотного творчого потенціалу.
Багато дослідників, серед яких науковці Чупріна Н. В., Поляков А. Ф., Ільїн А. Н.,
висловлюють думку про те, що такі кітчеві напрямки можуть чудово слугувати джерелом
натхнення для пошуку нових форм, не ризикуючи при цьому передчасно маркуватись анти
модою/культурою. У своїх наукових працях автори доводять творчу значимість кітчу та
еклектики, виводячи їх характерні риси і їх вплив на розвиток культури і дизайну з позитивної
точки зору.
Модними прикладами успішного використання кітчевих прийомів і їх характерних рис
постають колекції таких відомих дизайнерів як John Galiano, Alexander McQueen, Vivienne
Westwood. Але постає питання, яким чином їм вдається оминати небезпечні для творчості
сумнівні ознаки кітчу, еклектики та епатажу, створюючи оригінальні, свіжі і грамотно вдалі
колекції?
Відповідь на це питання можуть дати нетрадиційні методи творчості, наприклад, метод
асоціацій. Цей метод формує ідеї з навколишньої дійсності і розвиває образно-асоціативне
мислення. Такий підхід пояснює ідею перетворення кітчевих направлень у творчі важелі і їх
подальше перетворення у свіжі та цікаві творчі зразки під час створення костюма. В ролі
асоціативних запозичень можуть виступити різноманітні ознаки обраного предмета: кольорова
гама, лінії членування, силуетна форма, графічна подача, емоційний стан. Їх устаткування і
опис їх характерних ознак під час аналізу формують асоціативний ряд, який можна накладати
на об’єкт проектування, створюючи нечисленні варіанти асоціативних розробок, кожен з яких
може бути використаним. Вивчаючи принцип роботи даного методу, можна стверджувати, що
він є доволі плідним та впливовим, і є одним з провідних у використанні серед професійних
діячів. Враховуючи отримані дані, можна створити схематичні варіанти асоціативних розробок,
які потім слід адаптувати у ескізи перспективної модної колекції.
Отже, грамотне використання «несмачних» стильових напрямків може стати джерелом
нових, цікавих ідей та свіжих творчих рішень, які послугують реалізації небувалих форм на
зміну традиційним і звичним баченням.
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УДК 7.012:891.001
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В УКРАЇНСЬКОМУ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ
Асп. Н.П. Паранько
Наук. керівник проф. Т.В. Ніколаєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Шлях розвитку мистецтва - це постійний процес виокремлення, виділення його видів.
Цей процес відбувається безперервно, на різних етапах історії людського буття. Поряд з цим є і
зворотний процес - синтез мистецтв - органічний взаємозв'язок різних видів мистецтва. Таке
взаємопроникнення сприяє кращій організації матеріального і духовного середовища людини.
Як виділення окремих видів мистецтва, так і їхня взаємодія - надзвичайно важливі фактори на
всіх рівнях художнього життя народу .
Народне декоративно-прикладне мистецтво – виразник етносвітогляду та законів буття
нації, важливий засіб збереження традицій та забезпечення їх безперервності в просторі і часі.
Історія розвитку мистецтва походить з найдавніших часів. Одна з найцінніших пам’яток
пізнього Палеоліту в Європі, що датується близько 15 тисяч років до н.е., відкрита в с.Мізин
Чернігівської області. Найбільший же свій скарб “мізинці” відкрили для світу в царині
мистецтва - саме в Україні знайдено найдавніший у світі браслет з мамутового бивня з
викарбуваним на ньому меандровим орнаментом - символом безкінечності буття людського на
Землі. Можна стверджувати, що в позачасопросторовому вимірі в усіх видах мистецтв - таких,
як вишивка, ткацтво, килимарство, вибійка, народний одяг, гончарство, різьблення по дереву,
писанкарство, витинанки, художнє скло виникають форми, схожі на меандровий орнамент. Ці
форми та асоціації навіює природне середовище, а людська психіка, беручи інформацію з
підсвідомого рівня та обробляючи її на свідомому, за допомогою творчої уяви зображує їх як
реальний символ. Знаково-символічні елементи древнього мистецтва несуть в собі інформацію
про оточуючий світ. Круги, зубці, ромби, зигзаги, ялинки - елементи меандра,, які ми
сприймаємо як абстрактно-геометричні, декоративні, у свій час виступали сюжетними
зображеннями людей, землі, води, птахів. Вони мали символіко-магічне значення, але
сучасники не тільки виконували їх, а й розуміли та читали. Протягом тисячоліть вироблялись
елементарні навички абстрагування та удосконалювались сюжетно-знакові композиції.
Декоративно-прикладне мистецтво збагачується новими аспектами філософсько-естетичного
звучання, в наш час зростає його художньо-культурна цінність.
В роботі представлено порівняльний приклад геометричного орнаменту в різних видах
мистецтв.
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УДК687.016:7.037.3
ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ КРАЇН СХОДУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ
Студ. О.М. Петрунів, гр МгДк3-15
Наук. керівник проф. Т.В.Ніколаєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Розглядається проблематика східних впливів у моді. Аналізуються східні впливи в
контексті творчості дизайнерів, звернення модельєрів до традиційних східних культур, їхнього
мистецтва, інтерпретації форм і декоративних мотивів, країн мусульманського культурного
кола країн сходу дизайнерів-аванґардистів у еволюції сучасної моди; розглядається питання
впливу на світову індустрію моди, переміщення східного впливу культурно-мистецьких
запозичень в економічну сферу
Східні впливи в сучасній моді можемо розглядати в різних контекстах. У період
глобалізації йдеться не лише про впливи форм і мотивів східного походження на візуальну
складову та конструктивні особливості костюму, але й про чіткі тенденції, що зародилися в
країнах Сходу в наш час, і більшою мірою — про економічну складову таких впливів, яка має
величезне значення для розвитку індустрії моди та для більшості провідних дизайнерів і
брендів
Мета роботи – дослідження мистецьких традицій країн сходу ,принципів впливу на
формування сучасного жіночого костюма
Об`єктом дослідження є процес вдосконалення форми, та нових конструктивних
рішеннях сучасного жіночого костюму на основі вивчення мистецьких традицій країн сходу та
їх вплив на сучасну моду.
Предметом дослідження є мистецтво та традиції країн близького сходу та як вони по
впливали на сучасні світові тенденції жіночого одягу.
В роботі були поставлені наступні завдання:
 проаналізувати та обґрунтувати актуальність вибору теми дослідження;
 використати послідовний ряд методів досліджень для вирішення наукових задач;
 на основі отриманих результатів дослідження розробити колекцію одягу з вдосконаленням
конструктивно-декоративного вирішення і витриманою естетичністю.
Для послідовного виконання поставлених завдань, доцільним було використання
наступних методів наукових досліджень:
 було проаналізовано як і сучасний так і традиційний одяг країн сходу..
 метод анкетного опитування споживачів та статистичної обробки результатів метод
морфологічного аналізу, в результаті проведення якого отримано варіанти оригінальних
проектних рішень;
 предметно-аналітичний метод. використання методу дозволило скласти таблиці
систематизації формоутворення, жіночого костюма.
В основу колекції покладено нова форма та конструктивне вирішення жіночого
костюма країн сходу та його трансформація в сучасний жіночий одяг. Концептуально обрано
тканини темного кольору костюмна , шерстяна ,вовняна тканина. екологічно-чисті, натуральні
матеріали, такі як бавовна та вовна. Результатом проведеного дослідження стало знаходження
нових рішень вдосконалення конструкції та оздоблення костюма для проектування сучасних
колекцій жіночого одягу.
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УДК 687.016:659
АДАПТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ДО ЗАВДАНЬ КРЕАТИВНОГО КОСТЮМНОГО
ДИЗАЙУ
Студ. Я.А. Доброжинецька
Наук. керівник доц. Г.В. Кокоріна
Київський національний університет технологій та дизайну

Тема вуличної моди залишається популярною вже багато років. Тенденції, які
народжуються і формуються на вулицях сучасних міст, з часом активно впливають на творчість
провідних світових дизайнерів. Різноманітна у своїх проявах, мода вулиці черпає натхнення в
артефактах міської повсякденності – в одязі представників різних молодіжних субкультур, в
місцевій етнічній традиції, в архітектурних формах. Візуальна вулична реклама в цьому ряду
творчих джерел цікава тим, що вона не тільки підштовхує художника до створення
оригінальних образів, але і стимулює до адаптації засобів візуального маркетингу щодо завдань
просування креативних ідей костюмного дизайну.
Сучасна реклама продуктів швидкого приготування пройшла тривалий шлях розвитку і
демонструє сьогодні найбільш ефективні маркетингові стратегії. У завдання даного
дослідження входить аналіз тих прийомів впливу на споживчий попит, які прийнятні у сфері
моди. Досвід візуального маркетингу дозволяє наочно показати філософію бренду, його
цінності та смислові складові. Наочні засоби реклами здатні сформувати корпоративне і
споживче середовище, підвищують лояльність і довіру до компанії, що виробляє одяг. Саме ці
засоби і стали основним предметом дослідження. Серед дослідницьких методів зазначимо
структурний аналіз ринку у сфері фаст-фуду, класифікацію засобів візуальної реклами,
компаративний аналіз промоушен-акцій, дослідження психології антиреклами. Важливою
частиною дослідження стало анкетне опитування, метою якого було не тільки визначення
переваг по відношенню розроблюваної колекції одягу, але і дієвість засобів візуального
маркетингу.
Найважливішою частиною сучасного візуального маркетингу є презентація – ідей,
образів, споживчих і естетичних переваг якого-небудь товару. Чи можлива ситуація, в якій
основним засобом подібної презентації стане колекція моделей, виконана в матеріалі? Не
ескізи, не рекламні ролики або анонси продажу і показів, а самі моделі? Метою
експериментального етапу даного дослідження стала розробка моделей молодіжної одягу, який
насичений прямими цитатами з рекламного арсеналу мережі ресторанів швидкого харчування:
McDonald’s, Burger KING, Coca Cola, Chupa Chups та інших. Конкретно це реалізувалося,
наприклад, у використанні текстильного друку у вигляді фірмових логотипів, в розробці
сумочок за типом упаковки «Макдональдс», у створенні аксесуарів у формі салатного листя.
Крім тканин з креативними принтами були використані різноманітні матеріали, що дозволили
змоделювати складні смислові алюзії: лакові покриття, що викликають асоціації з кетчупом,
нарізаний смугами неопрен, що нагадує картоплю-фрі.
Колекція була відшита під керівництвом Н. І.Кудрявцевої (доцент кафедри художнього
моделювання костюма КНУТД) і прийнята до показу на Українському тижні моди в 2015 році.
Слід зазначити, що адміністрація показу підходить до відбору дуже ретельно, особливо це
стосується дебютуючих молодих дизайнерів.
Зазначимо, що показана колекція і весь дослідницький проект в цілому був
розрахований, перш за все, на привертання уваги до проблем здорового харчування та
здорового способу життя. Критичне ставлення до агресивної і, часом, недобросовісної рекламі
повинні бути протиставлені бездумному та руйнівному культу споживання.
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УДК 687.016+391.4:7.048
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПЛАСТИКИ
ФОРМИ КОСТЮМА НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЕТНІЧНИХ ТРАДИЦІЙ
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ОРНАМЕНТАЦІЇ ОДЯГУ ІНДІАНЦІВ
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
Студ. А.М. Волошина, гр. МгДк3-15
Наук. керівник доц. Т.І. Ніколаєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Сьогодні, практично в усіх сегментах модної індустрії, можна помітити сильний
вплив різноманітних етнічних мотивів. Етнічні мотиви часто зустрічаються в колекціях
відомих модних брендів. Відмінною рисою етнічного стилю в одязі є висока автентичність,
відношення до культури певної країни або народу. Яскраво виражений інтерес, що виник кілька
років тому до традиційних північноамериканських мотивів, поступово переріс в повальне
захоплення етнікою.
Північна Америка – це країна із найдревнішими традиціями, віруваннями та
характерними особливостями цього регіону. У Північній Америці проживало близько 400
племен індіанців. За роки колонізації і жорстокої боротьби за виживання, північноамериканські
індіанці все-таки зуміли зберегти основні найважливіші звичаї своїх предків та автентичність
народного одягу. Вивчаючи костюм північних індіанців, можна стверджувати про його
багатошаровість та наповнення найрізноманітнішим декором. Костюм індіанців вирізняється
своєю яскравою кольоровою гамою, орнаментацією і поєднанням різнофактурних матеріалів –
хутра, шкіри, пір’я, бісеру, текстильних аплікацій та ін. Релігійні вірування індіанців в
минулому - різні родоплемінні культи (шаманізм, тотемізм, культ особистих духівпокровителів та ін.), звідси присутність в одязі культових атрибутів та аксесуарів.
В ході роботи можна виділити основні етапи дослідження:
1. Дослідження особливостей формоутворення та декорування костюму індіанців Північної
Америки, а саме: форми, силуетів, пропорцій, елементів декору, символіки, кольорової
гами та ін..
2. Проведення ряду наукових методів досліджень, систематизація отриманих даних (анкетне
опитування орієнтовної групи споживачів, методи системно-структурного та
морфологічного аналізу, виокремлення знаків-символів для асортиментних блоків
колекції) .
3. На основі отриманих результатів, системності та послідовності виконання вищезазначених
наукових методів вдосконалити конструктивну будову та пластику форми при
проектуванні сучасної колекції жіночого одягу.
Виходячи з особливостей географії проживання народів Північної Америки та
кліматичних умов, особливої уваги потребує вивчення ремісницької майстерності вичинки
шкіри та хутра, а також прийомів декорування цих матеріалів. Проведено систематизацію
орнаментальних мотивів декоративного оздоблення одягу та культових елементів.
На основі поглибленого вивчення етнічних традицій та костюму індіанців Північної
Америки, його символіки та декоративного оздоблення, було розроблено сучасну колекцію
жіночого костюма, з метою створення максимально комфортного та естетично привабливого
одягу для споживачів.
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УДК 687.016:687.12
ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ НА ОСНОВІ
ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВПЛИВУ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА
ДЕКОНСТРУКЦІЇ НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО
ОБРАЗУ В ОДЯЗІ
Студ. Г.А. Головня, гр. МгДк3-15
Наук. керівник доц. Т.І. Ніколаєва
Київський національний університет технологій та дизайну

В усі часи мода підпорядковувалася законам історичного розвитку суспільства і
виступає як каталізатор процесів, що відбуваються в мінливому суспільстві. Небувалу
актуальність набувають питання пов’язані з проявами гендерної нерівності у суспільстві. У
сучасному Світі гендерна проблематика привертає увагу фахівців різних напрямків науки. У
кожному суспільстві існують гендерні стереотипи, присутні в різних проявах життя. Вони
припускають певні моделі поведінки чоловіків і жінок, обумовлені конкретно-історичною
системою правових, моральних, релігійних норм. Відображення проблем гендерної нерівності в
дизайні одягу сьогодні знайшли небувалу популярність. Все більше молодих дизайнерів і
брендів черпають натхнення в соціальних традиціях. Можна стверджувати, що жіночій одяг з
елементами чоловічого костюму стає актуальним, як ніколи.
Мета роботи – дослідження принципів впливу гендерної нерівності та особливостей
деконструктивного формоутворення на формування художнього образу в одязі, для
проектування сучасних колекцій жіночого одягу.
Об`єктом дослідження є процес вдосконалення форми сучасного жіночого костюму на
основі вивчення проблем гендерної нерівності та способів відображення
Предметом дослідження є питання гендерної нерівності в умовах соціокультурних
трансформацій сучасності, що сприяє більш глибокому розумінню потреб суспільства.
В роботі були поставлені наступні завдання:
 проаналізувати та обґрунтувати актуальність вибору теми дослідження;
 використати послідовний ряд методів досліджень для вирішення наукових задач;
 на основі отриманих результатів дослідження розробити колекцію одягу з вдосконаленою
тектонічною структурою та декоруванням.
Для послідовного виконання поставлених завдань, доцільним було використання
наступних методів наукових досліджень:
 Літературно-аналітичний метод, в ході якого досліджено та проаналізовано принципи
гендерної нерівності в сучасному суспільстві.
 Метод анкетного опитування споживачів та статистичної обробки результатів досліджень;
 Метод системно-структурного аналізу форм чоловічого костюму ХХ століття та метод
морфологічного аналізу, в результаті проведення яких отримано варіанти оригінальних
проектних рішень;
 Предметно-аналітичний метод. Використання методу дозволило скласти таблиці
класифікації колористики чоловічого костюму ХХ століття та орнаментального оздоблення
чоловічого кашне, як виду декоративного доповнення комплексу чоловічого вбрання.
Для оптимізації силуету, пропорційної та ритмічної будови виробів використано
принцип деконструктивного формоутворення, шляхом трансформативної зміни початково
заданої форми.
Для декоративної наповненості площин виробів обрано дрібновізерунковий орнамент
на основі аналізу видів орнаменту чоловічого кашне.
Результатом проведеного дослідження стало знаходження нових рішень та системного
підходу до вдосконалення структури та декоративного оздоблення костюма для проектування
сучасних колекцій жіночого одягу.
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УДК 687.016: 687.11
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕКОРУВАННЯ ТА ЗНАКОВОЇ СИМВОЛІКИ
ЧОЛОВІЧОГО КОСТЮМА НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ НЕОЕКСПРЕСІОНІЗМ ТА
ТВОРЧИХ РОБІТ ЖАНА – МІШЕЛЯ БАСКІЯ
Студ.О.О.Курач, гр. МгДк3-15
Наук. керівник доц. Т.І. Ніколаєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Важливим етапом в процесі художнього проектування одягу є аналіз актуальних
трендів, модних тенденцій та їх вплив на вибір джерела натхнення для створення модного,
сучасного одягу. Вибір теми обумовлено тим, що модні тенденції 1970-х років ХХ століття
знову займають топові місця на модному п’єдесталі. Від цього часу бере свій початок та
активно розвивається стиль неоекспресіонізм, як один з видів сучасного мистецтва, що
поширюється на такі сфери як дизайн,образотворче мистецтво та архітектуру.
Неоекспресіонізм - як один з виявів сучасного мистецтва надає змогу показати своє
бачення світу через інтенсивну суб’єктивність. Оскільки, неоекспресіонізм був, по суті,
відмовою від концептуального мистецтва та мінімалізму, він породив нові засоби вираження
внутрішнього світу людини. Цей мистецький напрямок, являв собою повернення інтересу до
зображальності, фігуративності і кольору. Напрям знайшов своє відображення, здебільшого, в
архітектурі та живописі. Неоекспресіоністи зображували об'єкти, такі, як людське тіло в грубій,
емоційній, дещо абстрактній манері, часто з використанням яскравих кольорів, що сприяло
створенню нових авангардистських образів.
Одним з найяскравіших представників неоекспресіоністської мистецької течії був
американський графіті – художник Жан-Мішель Баскія. Його графічні роботи виконані в
примітивній, дещо дитячій та безпосередній манері малювання.
Мета роботи – дослідження особливостей декорування чоловічого костюма
мистецького напрямку неоекспресіонізм та знакової символіки творчих робіт Жана – Мішеля
Баскія, для впровадження отриманих результатів в процес проектування сучасної колекції
чоловічого одягу.
Для вивчення актуальності творчого джерела був обраний метод анкетування.
Отримано інформацію щодо переваг у виборі структури форми та внутрішнього насичення
костюма (силуетної форми, кольорових рішень, принципів моделювання та крою).
Використано метод системно-структурного аналізу форм чоловічого костюма періоду
70-х. років ХХ ст..
Для комбінаторного поєднання окремих елементів форми застосовано метод
морфологічного аналізу. В результаті найбільш вдалих поєднань визначено основні силуети,
членування форм, типи крою рукавів та горловин виробів.
Використання предметно-аналітичного методу, дозволило провести аналіз робіт
художника Баскія шляхом складання таблиць систематизації зображуваних фігуративних,
орнаментальних та знакових елементів. На основі чого було обрано спосіб декорування
виробів, а саме - застосування лінійного орнаменту та надписів, що виконуються в техніці
вишивки та аплікації із зображенням людини. Знайдено взаємодію і масштабно-пропорційне
співвідношення декоративних елементів з формою виробу.
Властивий неоекспресіоністам підхід до контрастного та грубого поєднання матеріалів,
мав вплив на вибір тканин. Це цупкі тканини, що мають здатність тримати форму виробу в
поєднанні з контрастними по текстурі та фактурі матеріалами для оздоблення, зокрема
поєднання котону з легким трикотажем.
В результаті дослідження отримано нові рішення конструктивної будови форми та
поєднання із засобами декорування – графічними прийомами та кольором, для проектування
сучасної колекції чоловічого одягу.
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УДК 687.016:687.11
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАСТИКИ ФОРМИ ТА АСОРТИМЕНТУ ОДЯГУ
НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЧОЛОВІЧОГО КОСТЮМА
ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ XX ст.ДО ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Студ. Я.С. Нетикша, гр. МгДк3-15
Наук. керівник доц. Т.І. Ніколаєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Мода кінця XX ст. – це пошук себе, прагнення самовираження своєї індивідуальності в
усіх напрямках творчої діяльності. Дослідження прагнення свободи самовираження в одязі є
цікавим та актуальним сьогодні. Більшість критиків моди, культурологів та дизайнерів одягу,
не вважають моду 90-х років модою як такою, скоріше - «застоєм в моді», або періодом
очікування. Тому, існує невеликий обсяг наукових робіт, які би в повній мірі розкрили
проблематику стилістики 1990-х років XX ст..
Метою дослідження є вивчення чоловічого та жіночого костюма кінця XX століття.
Визначення стилістичних напрямків даного десятиліття, виявлення особливостей пластики
форми, асортименту, колористичних сполучень та декоративного оздоблення чоловічого одягу
90-х років XX ст..
Приймаючи до уваги високий рівень конкуренції в галузі проектування чоловічого
одягу, проблематика дослідження є актуальною, задовольняє потреби споживача, дає
можливість слідувати сучасним модним тенденціям.
Початковим етапом дослідження для вивчення науково-літературних джерел, виявлення
взаємозв’язку художньо-композиційних ознак стилю 1990-х років XX ст. та форм сучасного
молодіжного костюма було застосовано літературно-аналітичний метод.
Використано метод анкетного опитування споживачів та статистичної обробки
результатів досліджень, який дав можливість вивчити структуру костюма 90-х років XX ст.
Було проведено дослідження цільової групи споживачів з метою визначення доцільності
дослідження даної проблеми для створення колекції чоловічого одягу сезону осінь – зима
2016/2017р.р.
За допомогою системно-структурного аналізу здійснено розбір костюма 90-х років XX
ст. на складові структурні елементи, досліджено їх співвідношення та організацію у загальній
формі. Здійснено морфологічний аналіз та подальший синтез елементів форми костюма, з
метою виявлення найбільш вдалих комбінацій.
Предметно – аналітичний метод застосовано при роботі з візуальним матеріалом, та
його класифікацією, а саме декоративними елементами костюма кінця XX ст..
Особливістю колористичних співвідношень в одязі 90-х років є еклектичне поєднання
кольорів. Аналіз співвідношень кольорових сполучень в костюмі дає можливість зробити
висновки про можливість поєднання в одному образі широкого кольорового спектру.
Теоретичні та практичні результати наукової роботи з поглибленим дослідженням
історії розвитку чоловічого костюма кінця ХХ ст., виявлення його формоутворюючих та
гармонізуючих характеристик, можуть бути використані, як теоретична основа підготовки
майбутніх фахівців в галузі дизайну.
Враховуючі отримані результати досліджень та побажання споживачів, розроблено
колекцію одягу для чоловіків з урахуванням особливостей художньо-композиційного рішення
чоловічого одягу 1990-х років XX ст..
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УДК 687.53 «20»
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ВИДОЗМІНЕННЯ ЖІНОЧИХ ФОРМ
ЗАЧІСОК ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 СТОЛІТТЯ
Студ. О.В. Удовіна
Наук. керівник доц. Т.А. Пашковська
Київський національний університет технологій та дизайну

Перша половина 19 століття – це час невеликих модних течій та мікростилів, мода
змінювалась майже кожні 10 років. Цей період відрізняється від всіх інших відсутністю якогось
визначеного стилю, який можна було б назвати стилем епохи. Виробництво предметів побуту,
модного одягу і аксесуарів в першій половині 19 століття є одним із самих важливих галузей
промисловості.
Найвиразнішими течіями моди в першій половині 19 століття були ампір, бідемаєр
(романтизм) та фешенейбл. В кожному з цих напрямків можна прослідкувати багато спільних
рис у прикладному мистецтві, костюмі та зачісках.
На початку 19 століття в мистецтво приходить стиль ампір, натхнений образами
античності. Жіночі сукні нагадували античні колони: маленький ліф, дуже висока талія (під
самою груддю), декольте, низ падаюча спідниця. Зачіски були маленькими і компактними,
складалися з хвилястого волосся. Дамські зачіски стиля ампір багато декорувались різними
прикрасами. Взагалі образ жінки періоду ампір нагадував античну колону з витонченою
капітеллю.
Бідермаєр (романтизм) став невичерпним джерелом у розвитку моди.
Віддається перевага реалістичному квітковому орнаменту, який присутній і в
оформленні кімнат, і в декоруванні суконь і зачісок. Ввійшли у моду зачіски з великими
скроневими пучками і петлями на маківці, для яких використовували штучні локони. Зачіска
піднялась догори у вигляді з петель та бантів з волосся, залишаючи відкритою потилицю. Така
зачіска виконувалась з різного виду локонів і була дуже перевантажена деталями. Симетрія, як
правило, руйнувалась. Ці зачіски отримали назву стилю – бідермаєр. Бідермаєр є
найдекоративнішим і найскладнішим за композиційною побудовою напрямком в першій
половині 19 століття.
В 1840-х роках на зміну бідермаєру приходить новий напрямок – фешенейбл. Цей
напрямок характеризується більшою суворістю в порівнянні з бідермаєром. Але все ж таки він
мав декоративні елементи. Зачіски спрощуються, пучок на маківці зміщується на потилицю. В
1830-40 роках жінки носили довге волосся, завиті до низу падаючи на плечі локони.
Окрім цього слід відмітити, що зачіски і оформлення плечового поясу у сукнях першої
половини 19 століття були тісно пов’язаними між собою. Це свідчить про грамотність побудови
композиції костюма та про гармонійність жіночих образів першої половини 19 століття.
Отже, зачіски періоду ампір мали простий та ускладнений характер композиції за
рахунок їх нескладної композиційної побудови. Зачіски бідермаєра ускладнюються, в них
з’являється пучок або петля на маківці та пучки на скронево-бокових ділянках. Ці зачіски
мають складний характер композиції. Зачіски періоду фешенейбл спрощуються, зникає пучок
на маківці, він стає щільним і пласкої форми та переміщується на потилицю. Вони мають
ускладнений характер композиції.
З цього можна зробити висновок, що зачіски напрямку бідермаєр були цілком
складності композиції, а також вони були найяскравішими та найдекоративнішими в першій
половині 19 століття.
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УДК 7.012:891.001
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ
ИРАНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ
Асп.Ф. Джалилиан
Научный руков. проф.Т.В.Николаева
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Знакомство иранских женщин с европейским стилем происходило постепенно и
началось с конца ХІХ века, но при обязательном соблюдении традиционного национального
стиля. Например, жакеты плотно до верха застегивались на пуговицы, линия воротника имела
V – образную форму, одежда была длинной, с узкой талией, плотные юбки одевали с
пиджаком, плащ без рукавов одевали на пиджак, и иногда плащ европейского дизайна
использовался вместо чадры.
Достаточно известным дизайнером одежды иранского происхождения стал Бижан
Пакзад, который родился 1944г. в г.Тегеране. Он создавал одежду для таких известных людей,
как Джордж Буш, Джон Керри, Тони Блэр, Рональд Рейган, Арнольд Шварцнеггер и др.
Еще одним известным дизайнером стал Нима Бехнуд – иранский дизайнер одежды,
проживающий в Нью-Йорке. Он разрабатывает дизайн футболок и надписей на них на
персидском языке. Вскоре после начала его деятельности такой вид футболок стал весьма
популярным среди американцев и иранцев. Этот дизайнер окончил в Нью-Йорке школу моды и
работает в США.
Махла Замани – один из инициаторов создания современных форм национального
костюма, она тесно сотрудничает с правительством и меджлисом в области дизайна
отличающейся особенностями иранской одежды. В большинстве ее моделей используются
веселые и яркие цвета.
Сохаил Аббаси – иранский дизайнер, который преподает в иранских культурных
центрах. Он окончил 6-месячные курсы по дизайну одежды в малазийском университете (UCSI
University) и с 2006 года стал принимать участие в Исламском фестивале моды (IFF) в качестве
одного из модных национальных дизайнеров.
Захра Ярахмади – молодой дизайнер после окончания своей учебы в Международном
институте дизайна и маркетинга в сфере моды (Италия) вернулась в Иран, где запустила свою
торговую марку «Дежавю».
Сара Мехдиян училась в одном из самых известных учебных заведений дизайна в
Великобритании – Центральном колледже искусства и дизайна им. Св.Мартина. Продолжает
успешно работать над созданием новых интересных коллекций, в которых присутствуют
мотивы национальной культуры Ирана.
Пегах Анвариан занимается дизайном одежды и имеет опыт работы в данной сфере в
Голливуде. Имя Пегах Анвариан – стало известным брендом в США. Сейчас ее одежду носят
Шарлиз Терон, Холли Берри, Мадонна, Шакира и много голливудских актеров. Так, иранские
дизайнера одежды в моде стали символом американской мечты.
Бехназ Сарафпур, иранский дизайнер одежды, начала заниматься созданием дизайна
одежды и поступила на дизайнерский факультет школы дизайна «Парсонс» в Вашингтоне.
Сарафпур сотрудничала с такими дизайнерами одежды, как Нарцисо Родригес, Луис Олив и
Ричард Тейлор. Она создает одежду под своим именем и ее продукция в национальном стиле
считается одной из самых интересных на рынке модной одежды.
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УДК 7.05:689.01
АДАПТАЦІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ АВАНГАРДНОГО
КОСТЮМА ДО СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ
Студ. П.В.Чоні
Наук. керівник доц. І.В. Давиденко
Київський національний університет технологій та дизайну

Окремим сегментом індустрії авангардної моди стало створення образів з
використанням вторинної сировини. При цьому сформувалось два основних підходи щодо
використання «неліквідних» матеріалів (в західній літературі процес вторинного використання
матеріалу називається recycling). Так, виокремлюють процес, який маркує повернення відходів
виробництва і споживання в економічний кругообіг, тобто перетворення неліквідної продукції
в вихідну сировину з одночасним зниженням її вартості (т.зв. даунсайклінг, від англ.
downcycling), а також процес, пов'язаний з вторинним використанням старих речей (т.зв.
апсайклінг, від англ. up-cycling). Матеріалом для апсайклінга виступають так звані preconsumer-waste, тобто відходи виробництва (абсолютно нові і невикористані), так і postconsumer- waste (увесь поношений одяг).
Ідея створення одягу з вторсировини не нова, але дуже актуальна. На сьогоднішній день
в світі виробляється набагато більше товарів легкої промисловості аніж людина може спожити.
В Україні ніша вторинної переробки ресурсів вільна і може стати прибутковою сферою
дизайнерської творчості.
У середньому текстиль що викидається становить п'ять відсотків від ваги твердих
побутових відходів. Щодня у світі викидається 3,5 млн. тонн сміття і ця кількість продовжує
зростати. Для біорозпаду натуральних волокон на звалищі потрібні сотні років. При цьому при
розкладанні у повітря може виділятися метан і СО2. Розпад синтетичних волокон на полігонах
відходів триває на порядок довше. Через це проблема переробки текстилю встала перед нами
дуже гостро.
У етичному контексті моди рух апсайклінга протестує проти непомірної і бездумної
експлуатації екології та бореться за економію природних ресурсів - адже вторинне
використання вже наявного матеріалу зменшує масштаби виробництва нової сировини і
скорочує, таким чином, витрати енергії, води та ін. Завданнями вторинного використання є
привернення уваги громадськості до питань екології, зменшення кількості сміття і виховання
культури відповідального споживання. Поняття вторинного використання об'єднує між собою
безліч модних напрямів в мистецтві, а також технік hand-made. За останні кілька років
апсайклінг грунтовно завоював позиції в сфері високої моди. В світі існує вже безліч
підприємств та молодих дизайнерів, які використовують відходи виробництва та відходи
споживання. З’являються магазини, ательє та інтернет-магазини, орієнтовані на сучасного
апсайклінг-споживача.
Вказане актуалізує роботу дизайнера над адаптацією композиційних засобів
гармонізації відповідного авангардного костюма та створення образу, який би виступав
чинником трансформації споживчої культури у бік обачливого і раціонального ставлення до
природи.
В ході дослідження принципів використання вторинних матеріалів в проектуванні
сучасного костюма, були знайдені та вдосконалені силуети, кольорова гама, направленість
орнаментації, фактура тканин та образ споживача, з метою розробки колекцій молодіжного
одягу. На основі досліджень джерел натхнення була побудована колекція, що частково
орієнтована на масове виробництво та може бути важливим вкладом в розвиток еко моди в
Україні.
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Індустрія моди ХХІ століття, як і дизайн костюма, зазнає кардинальних змін,
підпадаючи під вплив нових тенденцій естетичного світогляду та інновацій науково-технічного
процесу. Комплексна система соціо-культурних взаємовідносин в сучасному споживчому
суспільстві, їх багатогранність та варіативність, що активно розвиваються, висувають нові
вимоги до науки, культури, людини, природи. Відповідно, індустрія моди, будучи комплексним
явищем, що впливає на функціонування споживчого суспільства, не може не реагувати
тенденції естетичних переваг споживачів, що на постійно оновлюються.
Останнім часом в дизайні костюма, особливо у сфері створення модних тенденцій в
індустрії моди, регулярно виникає величезна кількість різноманітних дизайн-проектів, в основі
яких лежать розробки модних стандартів і об'єктів з суміжних галузей дизайну і масової
культури.
Потреби сучасного споживача в продуктах індустрії моди з кожним днем стають усе
більш різноманітними і комплексними, що включають, як естетичні, так і функціональні
характеристики модних об'єктів.
За останні 20 – 30 років в сучасній архітектурі почали з’являтися дивні форми, в тому
числі дуже схожі на форми живої природи. Хитромудрість форм відображає бажання
дизайнерів та архітекторів знайти та запровадити нові форми виразності, як у спорудженні
нових архітектурних форм, так і у формоутворенні безпосередньо костюма. Індустрія моди ХХІ
ст.., так само як і дизайн костюма, зазнає кардинальних змін, потрапивши під інновації
науково-технічного прогресу. Потреби сучасного споживача стають все більш різноманітними,
і тому повинні включати в себе як функціональність, так і естетичні уподобання споживача
модних продуктів.
Принципи не лінійності можна вдало використати у формоутворенні костюма та
отримати модний продукт, який буде проектно цікавим та інноваційно нестандартним. Як
відомо, однією з типологій формоутворення в нелінійній архітектурі є біоніка, яка останнім
часом є однією з найактуальніших тенденцій у спорудженні нових архітектурних форм.
Оскільки переважна більшість споживачів модних продуктів та модних стандартів живе в місті,
де активно занепадає флора та фауна, біонічно орієнтовані форми виробів, в тому числі
костюма та аксесуарів, стають дедалі популярнішими.
Отже, основним методом біодизайну є метод функціональних аналогій, або зіставлення
принципів, або зіставлення принципів і засобів формоутворення форм костюма і живої
природи. Відбирати необхідні і корисні функції і форми живої природи допомагає знання
проблем сучасної техніки і відчуття об’ємно-просторової форми. Моделювання в даному
випадку виступає як засіб не тільки пізнання законів формоутворення живої природи, воно
також є інструментом безпосереднього вирішення теоретичних і практичних завдань, що стоять
перед дизайнерською біонікою.
На основі проведеного аналізу застосування принципів нелінійного формоутворення
костюма як об'єкту індустрії моди, можна констатувати, що нелінійність як концепція
формоутворення модного одягу, лежить на стику компетенцій декількох наук або розділів
певних знань (проектування, математика, біоніка, архітектура, інформаційні технології тощо), а
тому її теоретичні основи мають бути сформульовані на рівні інтегрованих міждисциплінарних
досліджень.
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Сучасна мода мінлива та сповнена протирічь, вона свідчить про намагання людей бути
як всі, нічим не вирізнятися з натовпу та одночасно є вираженням індивідуальності через стилі
та субкультури. Саме тому незмінно актуальним є дослідження модних тенденцій та причини їх
виникнення. Найголовніша проблема у формуванні модних трендів - нехтування історичних
джерел та основних стильових характеристик, адже для того, щоб запропоновані тенденції були
позитивно сприйняті широкими верствами споживачів, необхідно виявити основні характерні
риси певних проектних образів, причини їх утворення та результат впливу на сучасні напрями
діяльності індустрії моди. З огляду на це, метою даного дослідження можна визначити аналіз
основних ознак стильового напряму «the mods» та їх адаптацію в сучасному костюмі.
В ході проведенного дослідження охарактеризовано основні компоненти стильового
напряму «the mods». На основі цієї характеристики виділено риси, які лягли в основу
проектування сучасного костюма як продукту індустрії моди. Визначено основні ознаки типів
the mods-культури. Проведено порівняльний аналіз основних рис та властивостей данного
стильового напряму в проектуванні актуального модного одягу. Обгрунтовано, що
представники the mods-культури були першими, хто не просто сліпо слідував чиїмось ідеям, а
брав їх і сміливо змінював відповідно власним потребам. Доведено, що сьогодні the mods
знайшли новий прояв у вуличній культурі, трансформувавшись і ввібравши в себе сучасні
віяння моди.
Тhe mods-культура задавала напрям розвитку культури всієї першої половини
шістдесятих років ХХ століття. Можливість заробити і витратити, поява вільних грошей стали
поштовхом до виникнення не просто сучасної субкультури, але й сучасної масової культури
(зародження суспільства споживання), розквіт якої почався з появою тедді-боїв і the mods та
продовжується донині. Стильовий напрям «Тhe mods» стояв у витоків всієї британської попкультури. Це було покоління стильно одягненої молоді, готової прийняти будь-яку культуру,
взяти з неї найкраще і створити власну систему поглядів на світ - настільки потужну і
переконливу, що вона накладає свій відбиток навіть на сучасне суспільство. У період кризи
знову стали популярні мопеди, молоді люди об'єднуються у вже новий вуличний рух, що
виступає за все той же педантизм в одязі.
Зараз, у двадцять першому столітті, культура the mods не втрачає своєї актуальності.
Неважко знайти марки одягу, моделі скутерів і програвачі платівок, що задовольняють
вимогливим смакам сучасних модерністів. Сьогодні «мод» перероджується на своєрідний
прояв Високої моди, але вулична мода залишається вірною унікальним принципам цього
стилю. Тhe mods-культура задавала напрям розвитку суспільства всієї першої половини
шістдесятих. Це було покоління стильно одягненої молоді, готової прийняти будь-яку
культуру, взяти з неї найкраще і створити власну систему поглядів на світ - настільки потужну і
переконливу, що вона накладає свій відбиток навіть на сучасне суспільство. З моменту появи
the mods минуло півстоліття, а їхня культура все так само залучає до своїх лав цінителів
найбагатших музичних традицій і людей, зачарованих стриманою елегантністю британського
стилю, який став класичним, але залишився напрочуд сучасним. За результатами проведеного
дослідження, можна зробити висновок, що стиль «the mods» має свою цільову аудиторію, через
що трансформується і адаптується до вимог розвитку сучасної індустрії моди.
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Ідея створення спеціалізованого шкільного одягу пов'язана з можливістю скорочення
грошових витрат батьків на покупку дитячого одягу і створення комфортних умов для дитини
під час шкільних занять. Формений одяг для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
затверджений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004.
Тому його використання в загальноосвітніх навчальних закладах є обов’язковим, але на
теперішній час відсутні науково обґрунтовані рекомендації з розробки комплектів одягу для
школярів.
Встановлено, що основний час (більше 70%) діти шкільного віку проводять в школі,
саме тому, одяг, що вони одягають в школу, є найбільш затребуваним. На основі аналізу і
узагальнення інформації споживачів розроблено схему основних вимог до сучасного шкільного
одягу (Схема 1). Встановлено, що шкільний одяг являє собою складний багатофункціональний
об'єкт і до розробки гардероба шкільного одягу необхідно підійти з позицій, що забезпечують,
насамперед комфортні умови школяреві при різних ситуаціях споживання. Варто зазначити, що
одяг для школярів має відповідати споживчим та виробничим вимогам.

Вимоги до шкільного одягу
Споживчі

Виробничі

соціальні

економічні

функціональні

конструкторсько-технологічні

експлуатаційні

ергономічні

естетичні

гігієнічні
Схема 1

Для підвищення темпів розробки і впровадження в масове виробництво виробів
дитячого асортименту, адаптованого до вимог ринку, актуально проведення робіт спрямованих
на вдосконалення діяльності маркетингових служб за рахунок формування і випуску
оптимального асортименту дитячого одягу промислового рівня без шкоди для обох
зацікавлених сторін (споживачів і виробників).
На сьогоднішній день одяг для школи не відповідає запитам споживачів за численними
факторами. Він не в повній мірі пристосований для занять в школі, як з ергономічної, так і з
естетичної точок зору. Композиційні рішення не завжди вдалі для навчального процесу. У
зв'язку з цим багато шкіл самостійно вводять формений одяг. Такий одяг існує в багатьох
країнах світу. Однак асортимент такого одягу обмежений, що ускладнює його комплектацію в
гардеробі школяра. У зв'язку з цим актуальним є розробка універсального гардероба школяра,
який дозволить дитині максимально комфортно здійснювати певну рольову діяльність в період
шкільного навчання.
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В роботі розглянуто процес розробки творчої колекції дитячого одягу шляхом вивчення
феномену розвитку форм та силуетів дитячого європейського костюму періоду ХVII-XXI
століть та причин його розвитку як самостійної ланки у історії костюма.
Діти – особлива цільова аудиторія, отже і вимоги, що висуваються до дитячого одягу –
специфічні. Діти більш рухливі у порівнянні з дорослими, тому одяг має забезпечувати
можливість вільно рухатися. Також важливою складовою усіх товарів для дітей є виховний
аспект. Таким чином, для дизайнера дитячого одягу одним із важливих завдань є пошук
творчого джерела, у якому закладений позитивний та зрозумілий для дітей певної вікової групи
емоційний меседж.
Cучacний кoнтекcт мoднoгo cередoвищa – це, нacaмперед, cпецифічний cтиль життя тa
думoк, гoнитвa зa ідеaлoм крacи тa caмoвдocкoнaленням. Не рідкими стають випадки, в яких
дитячий одяг виступає ідентифікатором приналежності до того чи іншого соціального
прошарку батьків, зберігаючи всі вищезазначені до нього вимоги. В цих умoвaх немoжливo не
звернутиcя зa нaтхненням дo прекрacних ідеaлів минулoгo, які інoді перевершують cучacні
культурні дocягнення.
Метою дослідження є аналіз причин виникнення, розвиток та визначення взаємозв’язків
зовнішньої та внутрішньої структур форми, будовою та різновидами дитячого одягу на фоні
історично важливих подій, що впливають на формування нового костюма. Історичні події
зумовили поєднання індивідуалізму, екстравагантності та художнього смаку англійців з
німецьким впорядкованим устроєм життя, віковими традиціями і педантичністю, створивши
самобутній і впізнаваний мистецький пласт. Особлива увага у дослідженні історичного
костюма відводиться аналізу різноманітності форм та зав’язків між її складовими частинами, а
також місцям зосередження декоративних елементів.
Об’єктом дослідження є процес розробки колекції дитячого одягу на основі
дослідження структури та розвитку форм дитячої європейської моди. Предметом дослідження
визначено дитячий історичний костюм у різних його формах та членуваннях.
Цільовою аудиторією виступають дівчата віком 7-9 років та їх батьки, що хочуть додати
до повсякденного життя трошки неординарності.
Методологічною основа досліджень є комплекс наукових принципів та підходів: для
аналізу літературних джерел інформації використано літературно-аналітичний метод; для
дослідження зовнішньої форми, структури, членувань – візуально-аналітичний метод.
Системно-структурний аналіз варіативності форм історичного дитячого костюма дозволив
виокремити найбільш характерні складові костюма, його пропорційний устрій та розташування
композиційного центру. На основі отриманих відомостей було проведено соціологічне
опитування потенційних споживачів. Обробка отриманих результатів дозволила встановити
загальну форму одягу, наявність на його поверхні членувань та місця їх зосередження, колірну
гаму та види декоративного оздоблення. На основі отриманих результатів було проведено
морфологічний аналіз можливого поєднання складових частин форми в одне ціле.
Аналіз наукових праць з дослідження дитячого світосприйняття дозволяє стверджувати,
що творчість представників напряму авангардизм може бути використана у процесі
формування дитячого світогляду, та, зокрема. у якості додаткового творчого джерела в процесі
проектування дитячого одягу. В основу колірної гами спроектованої колекції дитячого одягу
лягли роботи таких художників-авангардистів, як Говард Ходжкин (Британія), Джексон Поллок
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(Америка) та Василь Кандинський (Росія). «Відверті», «чисті» кольори, що притаманні їх
роботам, створюють у дітей відчуття радості та життєствердження. Незрозумілість, на перший
погляд, форм зображуваного стає вдалим підґрунтям для розвитку дитячої уяви та відтворення
власного фантазійного світосприйняття.
Результати проведеного дослідження:
- визначено потенційного споживача (відібрана вікова група – діти 7-9 річного віку);
- отримано характеристики досліджуваного джерела для трансформування колекцію
дитячого одягу з вдосконаленою формою та колоритом;
-. доведено відповідність тематики творчого джерела психо-фізіологічним
характеристикам вікової групи.
На основі отриманих даних розроблена актуальна колекція сучасного одягу дітей 7-9
річної вікової групи.

УДК 7.012:891.001
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИМВОЛІКИ КИТАЙСЬКОГО ОРНАМЕНТУ
Студ. А.О. Темченко, гр. МгДк1-15
Наук. керівник проф. Г.В. Кокоріна
Київський національний університет технологій та дизайну

Ціллю наукової роботи є досладження i трансформація китайської символіки, а також
дослідження символіки і філософїї в контексті сучастої психології і актуальної соціальної
проблеми. Китай стрімко стає головною країною на карті моди. Світ не раз захоплюється
Піднебесної. Але на цей раз все більш масштабно і драматично.
В ході роботи було порушено актуальну проблему нашого суспільства: відсутність
знань про себе і підсвідомість, зупинка духовного розвитку, нерозуміння себе як чоловіка та
жінки через відсутність приклада певної моделі поведінки або відрікання однієї з них,
недорослість суттєвої ланки старшого покоління.
Давньокітайські Мислителі цікавілісь в основному соціально-Політичною та етичним
проблематикою: харчування управління державою, відносінамі между різнімі соціальнімі
прошаркамі, между людьми, батьками и дітьми. Китайська філософія є одним з провідніків до
Пізнання себе, та Прийняття обох своих частин.
Силу ян співвідносили з небом, сонцем, теплом, світлом, духом, життям, активним і
чоловічим началом, лівою стороною, непарними числами. Ян символізує все світле, сухе і
високе: гора, небеса, сонячні тварини і птахи. Інь - це початкові води, пасивне, жіноче начало,
місяць, душа, глибина, негативне, м'яке і поступливий, північ, темрява, смерть, парні числа. В
області людського мислення інь - це інтуїтивний жіночий розум, ян - чіткий раціональний
розум чоловіки.
Наукова новизна роботи полягаэ у використанні сучасних методів наукових досліджень
таких, як: літературно аналітичний метод, системно структурний метод, метод морфологічного
аналізу, методика анкетного опитування.
Поєднання китайського силуету та трансформацією орнаменту, символіки з модними
тенденціями та свіжим поглядомна цю тему є досить цікавам.
Тема для розробки перспективної колекції одягу булла обрана виходячи з потреб
сучасного споживача та сучасних тенденцій. На підставі цього можна говорити, що обране
джерело є найбільш вдалим вибором до дипломного проекту.
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УДК 687.016:7.047
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКТОНІКИ ТА ПЛАСТИКИ ФОРМ СУЧАСНОГО
МОЛОДІЖНОГО ОДЯГУ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ
БІОАНАЛОГІВ
Студ. М.В. Полянська, гр. МгДк 2-15
Наук. керівники: доц. О.В. Колосніченко, доц. Н.І. Кудрявцева
Київський національний університет технологій та дизайну

Відомо, що біоаналоги є актуальним першоджерелом для пошуку нових рішень при
створенні сучасних форм, оскільки це нескінченний ресурс деталізованих мотивів. Ця
тенденція прослідковується в багатьох напрямках дизайн-діяльності. З першоджерела можуть
бути перенесено пластику та складові частини форми, принципи дії або основні ідеї
структурної системи, частиною якої є біоаналоги.
Використання біонічних принципів перенесення властивостей біоаналогу є доцільним,
оскільки живі організми пристосувались до вузькоспеціалізованих екологічних ніш і під
еволюційним тиском розроблені дуже ефективні методи використання їх ресурсів. Сьогодні, на
фоні соціальних змін, ці ресурси, як ніколи, необхідні. В сучасному світі людська психіка в
постійному коливанні під впливом навколишнього стресу. Тому сучасний дизайн повинен
реакційно відображати суспільні перетворення, виготовляючи не лише візуально привабливий
одяг, а й створити для сучасного споживача емоційно-комфортний та психологічно
урівноважений, цікавий костюм з певним концептом, що змінить застаріле уявлення про образ
в цілому.
Відповідність зовнішнього вигляду внутрішнім характеристикам об’єкту дизайну
зазвичай знаходиться у збалансованості. Але в природі є такі об’єкти, форма та пластика яких
не відповідає функціональним особливостям. Так, наприклад, взятий за першоджерело при
розробці колекції одягу, біооб`єкт «актинія» (різновид морських водоростей) схожий на квітку,
але є хижаком. Це не формальний пошук схожих ознак, а діалектична основа тези, що кожна
одиниця флори та фауни має регуляторну і дуже важливу функцію по підтриманню
біологічного балансу, роблячи це свідомо чи несвідомо. Закони природи обумовлені
залежністю структурних елементів один від одного, структурного елементу в загальній системі
і системи від структурного елементу.
Безперечним є той факт, що в процесі проектування костюма, форма займає головне
місце, оскільки володіє здатністю фіксувати найбільш сталі риси часу. Трансформуючись в
часі, форма зберігає деяку постійність ознак: ця постійність окреслює періодизацію в розвитку
костюма. При цьому, костюм дає можливість виявити певну форму епохи, що є узагальненням
перспективних напрямків розвитку процесу формоутворення.
Метою роботи є дослідження внутрішньої будови біоформ, їх системних зав’язків,
динаміки розвитку та змін з метою гармонійного поєднання та відображення при розробці
колекцій одягу. При чому, перенесення принципів діалектики життя є первинними, перед
відтворенням форм та силуетів біоаналогу.
Об’єктом дослідження є розробка колекції сучасного жіночого одягу на основі
дослідження біообєкту «актинія». Предметом дослідження є саме морські водорості «актинія»,
їх принципи функціювання в еко-системі, форма, пластика та колористичне наповнення в
поєднанні із сучасними соціальними аспектами формування особистості.
Методологічна основа дослідження являє собою комплекс наукових принципів та
підходів. Літературно-аналітичний метод використано для визначення соціальних особливостей
світосприйняття жінок в сучасному світі з метою їх співставлення із особливостями
функціонування досліджуваного біоаналогу. Візуально-аналітичний метод та метод системноструктурного аналізу дозволили виокремити основні характеристики досліджуваної форми, її
структурні зв’язки, пропорційний устрій, статично-динамічні характеристики та розташування
композиційного центру. На основі отриманих даних було проведено морфологічний аналіз за
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рахунок співставлення та поєднання окремих властивостей та складових частин форм з
подальшим їх синтезом у окремі блоки колекції одягу. Результатом морфологічного аналізу
форми стало поєднання комбінацій морфологічних ознак, що виявилися найбільш вдалими з
точки зору споживацького сегменту розробленого одягу, що стало відомо в результаті
проведення соціологічного дослідження.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що отримані варіації запропонованих
моделей відповідають напрямам моди та вимогам споживачів, мають гармонійне композиційне
рішення та розроблені на основі науково обґрунтованого методу системного підходу до
створення дизайн-об’єктів. В результаті наукового дослідження сформовано актуальні
тенденції, що впливають на формування психічно-емоційного стану людини та є сучасним в
створенні сучасного одягу. Надано нестандартні стилістичні поєднання на основі яких
розроблено оригінальну колекцію сучасного молодіжного одягу.

УДК 7.012:891.001
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРЯДОВИХ ТРАДИЦІЙ КРАЇН ЄВРОПИ XIX - XX
СТОЛІТТЯ, З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНОГО
МОЛОДІЖНОГО ОДЯГУ
Студ. Д.О. Зосіменко, гр. Мгдк2-15
Наук. керівник проф. Т.В. Ніколаєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Створюючи колекції одягу сучасні дизайнери часто звертаються до різноманітних
джерел натхнення і дуже часто вони є несподіваними для загалу. Обрядові традиції, а саме
поховальні традиції, яскраво відображають ментальність, звичаї та духовність народу. Традиція
— досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються
з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди,
переконання когось; узвичаєння, звичайність, неписаний закон. Об'єктом дослідження в роботі
є можливість використання обрядових традицій, а саме поховальних традицій країн Європи у
19-20 століттях для проектування моделей сучасного одягу для молоді. Предметом дослідження
даної роботи є поховальні традиції у європейських країнах, а саме паризькі осуарії, крипти,
кладовища та архітектура сакральних поховальних місць.
Мета дослідження полягає в порівнянні поховальних традицій різних країн Європи,
колориту обрядових традицій та розробці колекції молодіжного одягу на базі проведених
досліджень.
Головними задачами дослідження, виходячи з поставленої мети, були обрані такі: 1.
Дослідити та порівняти обрядові традиції країн Європи 19-20 століть, а саме поховальні
традиції. 2. Дослідити архітектуру сакральних приміщень, крипт та оссуаріїв. 3. Дослідити
традиційний ритуальний костюм. 4. Виділити найбільш яскраві та незвичні поховальні традиції
Європи. 5. Дослідити можливість побудови колекції сучасного молодіжного одягу на основі
висновків досліджень. 6. Розробити модельні ряди колекції, рекомендації щодо гармонізації
побудови колекції та форм сучасного костюму.
Колекція побудована на основі трьох блоків: 1. Повсякденний, до якого входять речі для
прогулянок, спорту, дому та відпочинку. 2. Діловий, до якого вхоять речі для роботи та ділових
зустрічей ( костюми, пальта, піджаки та ін.)
3.Нарядний, до якого входять речі для вечірок, свят, модних показів, плаття, чоловічі
спідниці та ін. Для кожного блоку також створенна нижня білизна та аксессуари.
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УДК 7.05:687.01
ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТИЛЮ
РОКОКО В СУЧАСНІЙ МОЛОДІЖНІЙ МОДІ
Студ.І.О.Сохатюк, гр.МГдк2-2015
Наук. керівники: доц. О.В. Колосніченко, доц. Н.І. Кудрявцева
Київський національний університет технологій та дизайну

Мода часто бере натхнення в мистецтві минулих історичних епох. Сьогодні, коли
сучасна світова мода перенасичена різноманітними силуетними формами, конструктивнодекоративними елементами та аксесуарами, що часом є більш епатажними, ніж витонченими,
дуже важко знайти відповідне вечірнє вбрання, що буде підкреслювати особистість власника.
Оскільки характерними рисами стилю рококо є вишуканість, велике декоративне
навантаження композиції, граціозний орнаментальний ритм і велика увага до особистого
комфорту споживача, можна стверджувати, що перенесення саме цих прийомів та змістовного
навантаження в костюм дозволить створити композиційно цілісний та довершений образ. В
одязі епохи рококо, приділяється велика увага нижній білизні, оскільки костюм того часу
оголює деякі ділянки людського тіла.
Застосування композиційних принципів епохи для створення нових дизайн-об’єктів
надає процесу розробки сучасного молодіжного одягу принципово нових функціональних
можливостей для поліпшення його естетико-експлуатаційних властивостей.
Актуальність теми підтверджується постійним зверненням до неї світових метрів
модного світу. В більшому чи меншому прояві використовуються головні елементи стилю –
завиток та картель. Основною метою використання елементів стилю рококо, як і в часи
панування стилю, є прагнення підкреслити «рафінованість» соціального положення та
витонченість.
Метою дослідження є аналіз та виокремлення основних стилєутворюючих елементів
епохи рококо та їх перенесення в сучасний вечірній одяг з метою підкреслення вишуканості,
витонченості та особливості смаку власника. Об’єктом дослідження є процес розробки колекції
сучасного молодіжного одягу на основі дослідження особливостей структурних зав’язків та
чергуванні орнаментованих та лаконічних складових форм костюма та архітектури епохи
рококо. Предметом дослідження виступає епоха рококо з її вишуканістю у прояві особистого
комфорту цільової аудиторії.
Методологічною основою досліджень визначена морфологічна трансформація
архітектурних форм, елементів декору, геометричність та фактурність декоративних елементів
шляхом застосування адаптованих елементів в костюмі. Системно-структурний аналіз дозволив
виокремити основні характеристики та принципи побудови історичного одягу епохи рококо,
його системні зв’язки та пропорційний устрій. Морфологічний аналіз, що базувався на
результатах літературно-аналітичного, візуально-аналітичного та соціологічного опитувань,
став підґрунтям для створення варіативних моделей-пропозицій сучасного жіночого одягу з
трансформованими елементами стилю рококо. Поліпшення експлуатаційних та естетичних
показників новостворених моделей досягнуто шляхом застосування сучасних матеріалів,
фурнітури та конструктивно-технологічних особливостей проектування та виготовлення
колекції, що зробило її вироби ергономічними.
Проведені дослідження є достатнім підґрунтям для ствердження, що розроблена
колекція одягу відповідає вимогам споживацького сегменту. Вона є актуальною, своєчасною та
такою, що втілює в собі гармонійний прояв використання засобів композиції, спрямованих на
дотримання цілісності образу.
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УДК 613.48:687.1
ПРОЕКТУВАННЯ ЖІНОЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ТРАНСФОРМЕРУ
(НА ПРИКЛАДІ КУРТКА-ПЛАЩ-ПАЛЬТО)
Студ. Н.О. Юрченко
Наук. керівник доц. Т.М. Васенок
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

В час, коли країна знаходиться на стадії економічної перебудови, постійно змінюються
функціональні процеси життя людини, все більше висувається вимог до одягу. При
комплектуванні гардеробу, перед споживачем стоять питання вартості якісного одягу та його
багатофункціональність.
Серед всього асортименту одягу найбільш поширеним є верхній одяг, адже він
експлуатується протягом осені, зими та весни. Нами було проведено анкетування для
визначення виду виробу верхнього асортименту який підходитиме для кожної жінки в різні
сезони року. Контингент респондентів обирався серед жінок, одної вікової групи (30 – 45
років). Думки розділилися наступним чином: демісезонне пальто (плащ) обрали 25 % опитаних;
демісезонне напівпальто (куртка) – 25 %; зимове пальто – 25 %; зимове напівпальто (куртка) –
20 %; шуба – 5 %.
Результат отриманих відповідей показав, що на питання: "Чи вважаєте одягтрансформер практичним?" та "Чи придбали б Ви одяг-трансформер?" більша частина
респондентів відповіли позитивно (75%). Виходячи з того, що три вироби набрали однакову
кількість балів, та одяг-трансформер зацікавив споживачів, доцільно виготовити виріб, який
своєю комплектацією замістив би декілька виробів одночасно, зможить значно продовжити
терміни її активної носки та функціональні можливості одягу, підвищити універсальність,
скоротити витрати на її придбання, а самее перетворення куртки – в плащ, плащ – в
демісезонний одяг та багато інших варіантів.
Таким чином, з легкістю можна вирішити поставлену задачу - розширення
функціональних можливостей предмета одягу, асортименту, шляхом перетворення куртки в
плащ, плаща – в пальто. Якщо розробити комплект одягу, що складатиметься з куртки, який по
лінії стегон за допомогою приєднання нижньої частини на тасьму-блискавку, перетворювався,
відповідно до тканини виготовлення виробу, в плащ або пальто.
Приєднуючи утеплюючий матеріал на потайну застібку (гудзики, тасьму-блискавку)отримаємо виріб, який виконує функцію зимового пальта. В такому випадку трансформація
виконується завдяки використанню внутрішнього об'єма з складаючого елемента форми по
принципу "Вкладка".
Перетворення трансформи відбувається завдяки перестановці деталей в просторі і
використання ознак "додавання – віднімання", при яких можна на свій смак добавить
(пристебнути) або убрати (відстібнути) готову деталь.
Проектуючи одяг для старшого покоління, потрібно приділяти особливу увагу. Адже
дана група населення віддає перевагу, більш класичному багатофункціональному, фінансово
вигідному одягу. В той час коли молодь віддає перевагу більш спортивному стилі, зручность в
експлуатації, новизні форми, яркій колористиці.
Правильно розроблений комплект виробу-трансформеру допоможе, комбінуючи готові
деталі одягу, створити костюм, який відповідатиме функціям в затребуваній ситуації з
мінімальними бюджетними затратами.
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УДК 7.05.687.01
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТЕКСТИЛЮ У СУЧАСНОМУ ОДЯЗІ
Студ. Н.Р. Краля
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

Тенденції тотальної глобалізації сучасного суспільства справляють сильний вплив на
культурні аспекти суспільного буття. Прагнення до створення ідеальних тканин зумовило
відкриття текстилю, позбавленого будь-яких недоліків. Потреба у пошуку нових особливостей
одягу забезпечила вивчення сучасних технологій розробки текстилю. Окреслені питання
засвідчили актуальність обраної теми.
Метою роботи є аналіз новітніх технологій розробки текстилю у створенні сучасного
одягу. Завдання: 1) розглянути види текстильно-технічних інновацій; 2) проаналізувати новітні
розробки продуктів моди; 3) розкрити перспективи дослідження нових технологій розробки
текстилю і створення їх на основі багатофункціонального одягу.
Протягом останніх років новітні технології розробки текстилю стали об’єктом
досліджень. Проблеми історії розвитку піднімались у роботах К. Гейл, Я. Каур та
С.М. Ілляшенка. В мережі Інтернет стали з’являтись інноваційні розробки, які представляють
собою проекти або вже використовуються на даний момент. Технології виготовлення
інноваційного одягу стають головним акцентом у дослідженнях тканин майбутнього. Поява
значної кількості новітніх розробок інноваційного текстилю потребує систематизації та
ґрунтовного дослідження, що стало основою даної публікації.
Із розвитком науки зріс рівень розвитку хімічної науки і технологій хімічного синтезу у
створенні інноваційного текстилю. На сьогодні можна виокремити такі текстильно-технічні
інновації: прозорість одягу, взаємодія одягу і електроніки, одяг як засіб передачі інформації,
зміна природи матеріалів завдяки нанотехнологіям.
Прозорість в одязі реалізується через поняття «одяг-невидимка». Він створюється на
основі вшитих в одяг мікрокомп'ютерів, завдяки яким він може змінювати форму або
проектувати будь-яке зображення (Transparent Cloak).
Іншою технологією вважають взаємодію одягу з електронікою. Ці вироби тісно
взаємодіють з текстилем, вони дають змогу отримувати більше інформації про стан власника,
завдяки використанню електроніки (бюстгальтери з матеріалу Nu Metrex).
Інноваційною технологією є виготовлення одягу, який здатний передавати інформацію
за допомогою безпровідного зв'язку – технології Bluetooth (рукавички Hi-Cal, футболка T-shirt
OS).
Ще однією новітньою технологією є передача інформації за допомогою «розумного
одягу». Це текстиль. розроблений на базі військової і аерокосмічної галузей. Один з останніх
винаходів – сорочка «Oricalco», тканина яка «запам'ятовує» обриси постаті свого володаря.
«Розумний текстиль» пов’язаний з орієнтацію у просторі. Наприклад, взуття з функцією
GPS-навігації дозволяє власнику зорієнтуватись в потрібний момент в середовищі.
Перспективні технології на сьогоднішній день зробили свій вплив і на текстильну
промисловість. Таким чином, з'явилася біоміметіка: тканини, структура яких змінюється за
допомогою нанотехнологій. Швейцарська компанія Schoeller представила тканину під назвою
3XDRY, на якій не утворюються плями від поту.
Більшість технологічних новин в дизайні одягу наділені необмеженим потенціалом, а
результатом його реалізації в індустрії моди є розробка нових продуктів із змішаними
вдосконаленими характеристиками і властивостями. Ця продукція моди несе нові можливості,
що є запорукою успішного використання суспільством інноваційних розробок.
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Текстильний дизайн, дизайн виробів з текстилю, фотовідеодизайн

Підсекція «Текстильний дизайн, дизайн виробів з
текстилю, фотовідеодизайн»
УДК 77.09
ВАЖЛИВІСТЬ ПРОМО-РОЛИКІВ ДЛЯ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ
Студ. Г.А. Мазур
Наук. керівник ст. викл. О.С. Васильєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Іміджеве відео - вид реклами, спрямований на підвищення репутації компанії серед
потенційних споживачів або партнерів, що може позитивно позначитися на лояльності до того
чи іншого товару або послуги.
Як правило, іміджеве відео замовляється компанією напередодні переговорів з
партнерами, перед виставками або презентаціями, для освітлення завдань, поставлених перед
колективом компанії на цих заходах. Іміджеве відео іноді демонструються безпосередньо на
виставках в якості складової стенду. Інформація, що міститься в відео, може відображати
історію розвитку і створення компанії, методів, що застосовуються колективом для досягнення
поставлених завдань. Більш того, для створення успішного іміджу в ролику містяться
посилання аксіологічного характеру. Іншими словами, ілюструються ті цінності і принципи, які
культивуються в компанії. З метою встановлення контактів з партнерами іміджеві ролики
знайомлять аудиторію з керівництвом компанії. Один з видів даного напрямку це промо ролики
- рекламні ролики, які б мотивували аудиторію на звернення в конкретну фірму або організацію
для замовлення товару, послуги або з іншої аналогічної метою.
Чим відрізняється проморолик від іншого іміджевого відео:
короткий час показу,
динамічність,
обов'язкове звернення до глядача за допомогою мовного звернення або заголовків.
Основна мета проморолика це просування продукту але при цьому головним може бути
саме не саме продукт а «історія» де сам продукт може грати не першу роль але задавати
напрямок дій героїв. Наприклад, промо ролики можуть мати форму інформаційного блоку про
те, наскільки важливий для компанії захист прав споживача або увага до своїх співробітників.
Промо-ролики майже не обмежені в форматі. Можна використовувати різні жанрові
форми, методи зйомки і обробки зображення. Безліч інструментів для вирішення рекламних
завдань дозволяється використання різноманітних технологій зйомки, включаючи 3D-графіку і
анімацію, що дає можливість режисерам, операторам і монтажерам, застосувати різні техніки і
технології зйомки, монтажу та графічної обробки.
Промо ролік не обмежений в хронометражі, але рекомендується не перевищувати
розміри короткометражного фільму. Обмеження в часі дозволяє відкинути зайву інформацію, і
зосередитися на самій суті - на перевагах і вигодах представленого продукту.
Як правило, даний тип роликів вписаний в загальну програму рекламної кампанії.
Найчастіше промо відео залучають інформацію про соціальні ініціативи і благодійної
діяльності компанії.
Промо-ролики не створюються для трансляції в телевізійних ЗМІ. Сфера їх проживання
інша - виставки, місця продажів, презентації, інтернет-сайти. До того ж зміст промо-ролика не
регулюється обмеженнями закону «Про рекламу».
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УДК [677.024:677.074]+093ʹ̸3
ДОСЛІДЖЕННЯ СИМВОЛІКИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ З МЕТОЮ
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Студ. І.С.Кравчук
Наук. керівник доц. О.О.Слітюк
Київський національний університет технологій та дизайну

Трипільська культура, безумовно, являється однією з найвеличніших сторінок історії
людства й українців, що існувала в період 5400—2700 рр. до н.е. Трипільська культура була
поширена в основному на території нинішньої Правобережної України, лише невелика її
частина була на території Молдови і Румунії. Вона хоча і припинила своє існування, але
залишила свій слід серед наступних поколінь, в тому числі й серед народів Київської Русі.
Мотиви трипільських орнаментів дуже часто зустрічаються на українських вишиванках і
писанках. Особливо відома трипільська кераміка. Орнаменти на ній непогано збереглися до
нашого часу і зараз вважаються традиційно українськими. Саме орнаменти
зробили трипільську кераміку знаменитою.
Актуальність даної теми полягає саме в тому, що трипільська культура ще досі
повністю не вивчена, а її безпосередній вплив на культуру України простежується й до
сьогодення. Ми досліджували трипільську культуру, як відправний пункт формування
сучасної культури. Враховуючи багатий духовний світ трипільців та їх шанування традицій і
обрядів, основна увага була спрямована саме на символіку орнаментальних елементів.
Дослідження проводилися з метою створення текстильної композиції на основі
символіки трипільської культури. Для досягнення цього було поставлено ряд задач:
 вивчення існуючого матеріалу по символіці трипільської культури;
 визначення цільового призначення композиції, що проектується;
 дослідження технік виконання текстильної композиції;
 проведення систематизації та стилізації орнаментальних елементів.
До розуміння окремих аспектів духовного життя давнього суспільства можна
наблизитися (за браком вербальної традиції та писемних джерел) тільки на базі джерел
археологічних. Серед найчастіших трипільських знаків-символів дослiдники виділяють
символи Сонця і його колообігу, місяця, води, дощу, дерева, тура-бика, оленя, змії, собаки,
птахів.
В той же час, на сьогоднішній день поняття «текстильна композиція» отримало значний
розвиток та розгалуження. Воно включає в себе чимало напрямів мистецтва та різних технік.
До них входять і печворк, гобелен, батик, вишивка, в’язання, бісер. Кожна із яких має свої
певні особливості, які необхідно враховувати ще на початковому етапі – при розробці ескізів.
Основною проблемою даної теми є те, що не кожен символ можна виконати в тій чи іншій
техніці без певних змін. Тому цілком доцільно було дослідження умов та розробка методів
інтерпретації символів, відповідно до техніки виготовлення текстильної композиції з
урахуванням їх особливостей.
В результаті досліджень ми помітили певні закономірності трансформації
орнаментальних елементів в залежності від техніки виконання. Як висновок, отримані
спостереження можуть бути цікавою та досить корисною інформацією вдосконалення
методики розробки ескізів. На сьогоднішній день досить популярне самостійне вивчення різних
технік створення текстильних композицій та декору. Проте в той час, як матеріалу для
вивчення технік більше ніж достатньо, інформації щодо створення відповідних ескізів дуже
мало. Тому отримані нами висновки допоможуть в створенні методик, які значно полегшать
фундаментальні етапи процесу розробки текстильних композицій, такі як проектування ескізу
чи трансформація його відповідно до техніки виконання.
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ДИНАМІКА ЗАСТОСУВАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ТЕХНІК ПРОГРАМИ
AFTER EFECTS
Студ. І.Г. Здольник
Наук. керівник доц. І.Б. Довженко
Київський національний університет технологій та дизайну

Активізація сучасної сфери дизайнерської творчості в напрямку
використання
комп’ютерних технологій, зумовила необхідність зосередитися на вивченні історичного
розвитку анімаційних технік. Аналіз еволюції типів і прийомів творення художнього простору
і його образного рішення дає можливість виявити своєрідність і специфіку кореляційних
процесів старих технологій і нових форм, виявити особливості динаміки розвитку анімаційних
технік, що зумовлює актуальність дослідження.
Художники завжди мріяли про можливість передати рух життя у своїх картинах. Ще з
давніх давен людина спостерігала за життям і бачила рух, який намагалася відтворити і
зафіксувати у своїх примітивних малюнках. З відкриттям технічних можливостей створювати
рухоме зображення (оптичний театр Еміля Рейно) людство вступило до нової епохи технічних
інновацій.
Анімація («animation») - походить від латинського слова "anima", що означає душа.
Тобто анімація це творчий процес наділення створеного образу душею, процес одухотворення
або оживлення. Становлення поняття «animation» пройшло значний шлях перевтілення до
сучасного тлумачення. Теоретики і практики кожний по-своєму обґрунтовували значення,
виокремлюючи ту чи іншу сторони творчого процесу: від простого «надання життя малюнку»
(Загребська школа анімації), «Мальованого руху» Нормана Мак Ларена (Канада), «по
кадрового запису» Естена Хейварда (………) до «найкращої форми кіно» Сергія Ейзенштейна
(Росія).
Сьогодення анімаційної творчості пропонує наступні техніки, що стали плідною
основою програми After Effects: ротоскопіювання, лялькова мультиплікація, пластилінова,
пісочна, мальована, комп'ютерна, Flash-анімації. Кожна з них на певному етапі розвитку
екранного мистецтва набувала нового технологічного елементу, а також мала власну історію
створення і застосування. Так, наприклад, ще й досі залишаються нерозгаданими секрети
ляльковій анімації першого російського мультиплікатора Олександра Ширяєва (1906) і
дивовижний факт його зйомок, виявлений в архіві художника кінознавцем В.Бочаровим 2009
року - протерта за час роботи ногами дірка в паркеті від постійної ходи від кінокамери до
декорації і назад.
З появою нових технологій анімація стає видом мистецтва, котрий започатковує
комп’ютерну анімацію зображення за допомогою графічних елементів - графічну анімацію. Її
необхідність та актуальність для різних сфер діяльності людини на сьогоднішній день зумовило
велику потребу в гарному програмному забезпечені. Цю потребу задовольняє програма After
Effects, яка допомагає досягати таких цілей як: візуальні ефекти, рухома графіка, відео
презентації, промовідео, унікальні слайд-шоу, типографіка, інфографіка, графіка всередині
відео, заставки до відео, композітінг і корекція, робота з тривимірними об'єктами, кеінг і
ротоскопінг, робота з плагінами та багато іншого, конче необхідного в роботі
фотовідеодизайнера. Розвиток анімаційних технік має певну динаміку розвитку – від простих
форм творення екранних образів до складних. Історична динаміка їх розвитку свідчить про
поступове збагачення новими елементами, технологіями, принципами анімації, які
удосконалюють і модернізують творчу палітру сучасного фотовідеодизайнера.
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РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ АФРИКАНСЬКИХ МОТИВІВ
В ДЕКОРІ ІНТЕР’ЄРУ
Студ. Я.М. Вароді
Наук. керівник ас. М.В. Сичова
Київський національний університет технологій та дизайну

Екзотикою в наш час нікого не здивуєш, і фішки для інтер'єру в африканському стилі
сьогодні вільно продаються в меблевих магазинах. Однак доступність не відняла в
африканського стилю у нього чарівності, і в шанувальники цього стилю з задоволенням
продовжують «записуватися» як чоловіки, так і жінки. Дизайнери характеризують його як дуже
теплий і психологічно комфортний стиль - може бути, тут і криється секрет його
харизматичність. Африканська тема в інтер'єрі хороша тим, що не вимагає проведення
особливого косметичного ремонту або покупки нового меблевого гарнітура. Етнічний колорит
створюється завдяки вмілому використанню декількох характерних елементів. І все мистецтво
оформлювача полягає в умінні правильно підібрати і розташувати ці елементи, а також
оптимізувати їх кількість. Поєднуватися ж вони можуть практично з будь-якої сучасної
обстановкою, але ідеальним тлом для створення «міні-Африки» вважається дизайн приміщення
в дусі мінімалізму.
Кольорові рішення для африканського стилю. «Африканська» колірна гамма - це дуже
теплі тони, але вони залишаються приглушеними і неяскравими. Вітаються всі відтінки
коричневого, піщаний, кавовий, теракотовий, відтінки деревної кори, сухого моху, топленого
молока, трав'яного чаю. Не випадково багато дизайнерів практикують розвиток африканської
теми з таким фоном, як цегляна стіна в інтер'єрі, благо і її колір, і грубувата брутальна фактура
будуть відмінно гармоніювати з усіма екзотичними елементами. Неповторно буде виглядати в
інтер'єрі текстиль і килими з типово африканськими етнічними орнаментами. Вони можуть
бути виконані не тільки в стриманою кремово-коричневій кольоровій гамі, але і дражнити
найяскравішими фарбами.
Аксесуари для африканського стилю в інтер'єрі. Власне, аксесуари і є «візитною
карткою» африканського стилю.( Їх можна навіть зробити своїми руками) різноманітні маски,
амулети, жалюзі або фіранки шкатулки і скрині,панно подушки,коврики, тощо. Африканський
стиль, призначений для ексцентричних домовласників, які бажають жити в оточенні помітних
речей з природних матеріалів. Так, природність(натуральність) для африканського стилю це
основна його риса,також важливою рисою для африканського стилю- це мінімум паралельних
прямих ліній. Силуети декоративних елементів зобов'язані бути зламаними – немов
танцюючими екзотичний танець аборигенів
Африканський стиль в інтер’єрі, насправді не вимагає якогось глобального перебудови
житла, достатньо запастися настінними полотнами, пледами, чохлами для подушок, а також
іншими тематичними аксесуарами, і постаратися правильно організувати простір
оформлюваного приміщення, загалом-то, це все що потрібно. А підсумком виконаної роботи
послужить чудовий, ексклюзивний і трохи таємничий інтер’єр, підкреслює традиції
Африканського континенту і веде нас кудись у бік від набридлої буденності. На основних
рисах цього стилю було створено панно. Воно дотримане в усіх правилах африканського
стилю: ( натуральність, колорит, яскравість, ексцентричність).
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ САЙТА МУЗЕЯ ФОТОГРАФИИ
Студ. Г.С. Иванова
Научный руков. доц. А.Л. Яворский
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Современная действительность выдвигает перед музеями требование формирования
собственных информационных ресурсов, а значит и внедрения в свою деятельность
современных информационных технологий. Это позволяет музею развиваться, способствует
повышению качества и ассортимента его услуг, созданию коммуникативной среды и
позитивного имиджа музея. Поэтому сохранение и управление информацией становится одним
из главных направлений музейной деятельности.
Цель данной работы состоит в том, чтобы исследовать, как «обучение для
удовольствия» может быть стимулировано с помощью веб-дизайна при разработке сайта Музея
фотографии КНУТД.
Гипотезой своего исследования я выдвинула такое утверждение: современный музей –
это мостик из прошлого в будущее. И его развитие должно идти в ногу со временем, опираясь
на современные технологии. Цель музеев-обеспечение обучения, образования и удовольствия
для широкой публики. Компьютер на основе образования может поддерживать внимание
учащихся, повышать их мотивацию и повышать эффективность обучения. Разработка дизайнконцепции сайта музея фотографии решает поставленную задачу.
Характеристики веб-сайта, такие как достоверность, правильность, простота
понимания, эмоциональное воздействие, и эстетическая привлекательность также влияет на
поддержание концентрации пользователя при некоторых условиях.
Единая цветовая гамма веб-страниц способствует быстрому и полному восприятию
содержания. Как правило, лучшая комбинация цветов для чтения - белый фон и черный текст.
Навигационное меню на всех страницах должно иметь одну и ту же форму, цвет, размеры и
месторасположение, что обеспечивает легкость перемещения по сайту.
Хороший визуальный дизайн будет стимулировать людей смотреть глубже в веб-сайт.
Цвета в веб-сайте заставляют посетителей решить, как долго они будут оставаться на сайте.
Выделим шесть особенностей для стимулирования обучения в режиме онлайн для
удовольствия, в том числе: 1) привлекательный внешний вид, 2) увеличение взаимодействия с
учащимися, 3) простота в использовании, 4) асинхронная доступность, 5) расслабляющий фон
и небольшие задачи, 6) обеспечение полезных гиперссылок.
В нашу эру электронное обучение в музеях может бать использовано в качестве
средства, которое способствует распространению и содействию знаний о цивилизации.
Необходим самонаправленный дизайн, который вносит реальный мир в сознание
учащихся посредством использования звуковых и зрительных функций, где учащиеся могут
получить самостоятельное развитие на основе мультимедийных и интерактивных технологий
обучения.
Таким образом, свой проект я решила выполнить в минималистичном и сдержанном
стиле, без декорационных элементов, так как минимализм сейчас это одно из главных
направлений в дизайне.
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РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУРНИХ МАЛЮНКІВ МУШЛІ ТА
МОРСЬКОЇ ХВИЛІ У СТВОРЕННІ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ
Студ. С.Ю. Созонюк
Наук. керівник ас. Сичова М.В.
Київський національний університет технологій та дизайну

Мета роботи: дослідити зображення на мушлях та морської хвилі; розробити
текстурні малюнки на основі цих зображень і створити сучасний жіночий образ на
основі розробок текстурних малюнків.
Актуальність: у наш час з`являються широкі можливості для розвитку освіти,
науки, але постала проблема збереження природи; дане дослідження послуговує
вихованню підростаючого покоління в дусі збереження екології.
Чимало науковців вивчали цю проблему, але здебільшого у звуженому ракурсі.
Завдання роботи: опрацювати наукові джерела, розібрати основні види текстур,
створити сучасний жіночий образ на основі власної розробки текстури,
систематизувати, узагальнити та доповнити здобуті знання власними спостереженнями
та зарисовками.
Було досліджено, що фактура - це характер поверхні: гладкість, шорсткість,
рельєфність, текстура - видимий малюнок поверхні (деревини, тканини, мармуру),
тобто зображення, що відтворює візуальні властивості будь-яких поверхонь і об'єктів.
З’ясовано, що життя в стилі еко – популярна тенденція останніх років. Основою
екологічного дизайну є одяг виготовлений з натуральних екологічних матеріалів, які не
викликають побічних захворювань і легко підлягають утилізації. Сировиною може бути
бавовна, льон або бамбук, вирощені без використання пестицидів, морські мушлі,
шерсть тварин, вигодуваних без додавання хімікатів. Також це й одяг зроблений із
тканин, для виробництва яких використовуються продукти вторинної переробки, або ж
одяг зшитий з вторинних неперероблених матеріалів.
Принт на тканині – зображення, нанесене певним способом на тканину.
Найпопулярніші принти на сьогодні - це різні варіації тваринних, рослинних зображень
та макропринти природної тематики.
Стилізація - один із прийомів візуальної організації образного вираження, при
якому виявляються найбільш характерні риси предмета й відкидаються непотрібні
деталі.
Отже, було досліджено різні варіанти подачі текстурного зображення мушлі та
морської хвилі та розроблено власне зображення, яке підходить як для текстури мушлі,
так і для текстури морської хвилі, та на основі нього створено сучасний жіночий образ.
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ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ВІДЕО-ПРОЕКТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Студ. В.С. Ярмолюк
Наук. керівник доц. В.О. Мироненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Соціальне відео (соціальна реклама) – це невеликий відеоролик, націлений на зміну
мислення / або поведінки людей. В основі такого відеосюжету лежить ідея, що володіє певною
соціальною цінністю.
Соціальний відеоролик висвітлює одну з громадських проблем (або комплекс таких
проблем), до яких соціум не проявляє належної уваги, оскільки вони вже вкоренилися і стали
звичними для більшості людей.
При розробці будь-яких матеріалів соціальної реклами (окремих макетів відео- або
аудіо-роликів) обов'язковим етапом роботи є заповнення брифу.
Виготовлення соціального ролика має свої особливості, на відміну від класичного
рекламного, так як націлений він на зовсім іншу цільову аудиторію і повинен мотивувати
людей на соціальні вчинки, закликати до відповідальності.
Сьогодні соціальна реклама стає не тільки більш затребуваною, ніж раніше, але і
збільшується її значення, ротація на телеканалах, зростає попит на створення соціальних відеопроектів.
Cоціальна реклама займає значне місце серед факторів, що впливають на
суспільнозначиму поведінку людей
Мотивувати людину (особливо дорослого) на вчинення певного роду вчинків досить
складно. Тому створення соціального відео-проекту вимагає глибокого знання психології та
наявності оригінальних ідей, якими можна захопити людину.
Необхідно відзначити, що значне число молодих людей впевнені в корисності
соціальної реклами, так як вона допомагає формувати правильне ставлення до актуальних
проблем сучасного суспільства і в цілому активізує молодь, залучаючи її до участі в
соціальномужитті країни.
Cоціальний ролик – це невелике кіно, в якому режисерові необхідно донести до глядача
невелику ідею і зробити це треба в максимально короткий час, ефективно і доступно.Ось чому
всі сходяться на думці, що «соціальний ролик» є найбільш креативним, а тому важким
продуктом.
Серед інших відеопродуктів рекламного і презентаційного плану соціальна реклама як
соціальна технологія відіграє важливу роль у формуванні певних соціальних, психологічних і
поведінкових стереотипів суспільства в цілому, окремих соціальних груп та індивідів. Вона
покликана пропагувати певний спосіб життя і спонукати до конкретних дій.
Необхідність вирішення соціальних проблем в країні підвищує значущість даного виду
реклами і ставить завдання дослідження факторів, що впливають на ефективність соціальної
реклами, а також пошуку способів підвищення її дієвостi.
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АДАПТАЦІЯ ОРНАМЕНТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ПИСАНКИ З
МЕТОЮ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ТЕКСТИЛЬНИХ ЕКО-СУМОК
Студ. Л.В. Кошлань
Наук. керівник доц. Т.В. Струмінська
Київський національний університет технологій та дизайну

Динаміка наукового інтересу до етнічного свідчить про все зростаючу його соціальну
актуальність. Етнокультурне різноманіття є те невичерпне джерело збагачення світової
культури людства, без якого вона неминуче деградує. У всьому світі спостерігається зростання
інтересу людей до своєї етнічної ідентичності, повсюдне бажання народів зберегти свою
самобутність, унікальність звичаїв, тому тема: «Адаптація орнаментики української
традиційної писанки з метою проектування колекції текстильних еко-сумок» є актуальною для
сьогодення.
Головна особливість етнічного стилю в текстильному дизайні - це різноманітна
декоративна обробка усіх елементів предметного середовища, одягу і безліч незвичайних,
красивих аксесуарів, сумок. Сумка завжди була засобом висловити свій стиль. Еко-сумка - це
сумка з тканини, найпростішої конструкції, покликана замінити поліетиленові пакети. В наш
час дуже популярним стає використання екологічних продуктів, екологічних матеріалів,
використання різних технологій задля збереження навколишнього середовища.
Безцінна скарбниця декоративно-прикладного мистецтва України дає можливість
обрати етно-мотиви для створення образних рішень дизайн-розробок. Окреме місце займають
писанкові мотиви, які можна побачити чи не на всіх видах текстильного дизайну та не тільки.
Писанка – одна зі стародавніх форм українського народного розпису, символ весни,
сонця. Із давніх-давен яйце, вважалося символом весняного пробудження природи, зародження
життя. У дохристиянські часи писанка виконувала роль оберега. Ця традиційна функція, як і
найдавніший орнамент, частково збереглася й досі: трикутники, спіралі, клинці, трироги і
свастики – все це знаки різних ритуалів і священих магічних чисел. Більшість зображень
розміщуються на писанках за певною схемою, яка дає можливість будувати основні
орнаментальні композиції. Виділено такі схеми-сітки орнаментального оздоблення яйця: поділ
поверхні навпіл, повздовжній поділ «меридіанами», поділ поперечно «широтними пасами»,
одночасний поділ «меридіанами» та «широтами», поділ на чотири сферичні чотирикутники,
поділ поверхні на клинці, діагональний поділ. Сучасний дизайн на основі писанкових мотивів
створений на основі наступних способів: конструктивне перетворення писанки; декоративний
підхід; трансформація символіки писанки у художній образ виробу.
Печворк - вид рукоділля, при якому за принципом мозаїки зшивається незбираний виріб
з різнокольорових шматочків тканини з певним малюнком. Особливості виготовлення
текстильних виробів в техніці печворк дають можливість використовувати цю декоративну
техніку для виготовлення еко-сумки з елементами геометричного орнаменту писанки. За
рахунок членування форми та з’єднання елементів орнаменту встик за допомогою шва зигзаг
в техніці печворк передано важливу характерну деталь писанки – контури по всій поверхні між
різними її частинами. А також використовується одна з головних схем поділів поверхні
писанки для створення орнаменту, яка легко дає зрозуміти з якого джерела натхнення виникла
ідея.
Отже, в наш час дуже популярним стає створення дизайнерських речей в етно-стилі,
виконання елементів декору в рукодільних техніках з використанням екологічних продуктів,
екологічних матеріалів.Тому саме створення колекції текстильних еко-сумок в техніці печворк
є актуальним на даний момент, а використання мотивів писанки у виробах тільки підвищує її
актуальність, адже етно-мотиви як ніколи користуються великим попитом.
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ПОНЯТТЯ РИТМУ В ФОТОГРАФІЇ
Студ. К.А. Шапран
Наук. керівник доц. В.О. Мироненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Ритм – це один з найсильніших виразних засобів фотографії . Він створює відчуття
організованості простору , лаконічність та ясність форми . Висловлює ідею безперервності ,
періодичності , протяжності. Завдяки ритму зображення "оживає", з’являється рух, очі глядача
подорожують по зображенню в пошуках чогось цікавого , особливого. Однією із головних
особливостей ритму є присутність кількох повторюваних в певному порядку елементів. Для
появи у людини відчуття ритму досить наявності хоча б трьох-чотирьох елементів, які
чергуються, але якщо їх більше, то ритмічність впливає на сприйняття ще сильніше. Фотограф
повинен володіти вмінням бачити ритмічність в оточуючих предметах і використовувати її в
художніх цілях. «Ритм організовує процес сприйняття зображення, ділить його на безліч
тимчасових інтервалів, послідовність яких, в свою чергу, відчувається як музичний початок в
композиції. Ритм - це чергування напруги й розрядки, тобто постійно змінюючийся конфлікт ».
При створенні ритмічних композицій необхідно дотримуватися правила лінійних
повторень, елементи повинні йти в глибину кадру. Ритм у хорошій композиції одночасно
роз’єднує об’єкти фотографії (проявляється дія закону контрастів) і об'єднує їх. Це підкреслює
зв'язок ритму з композиційним законом цілісності. Отже, суть поняття «ритм» полягає в
чергуванні елементів композицій як ряду ланок, об'єднаних приналежністю до одного явища в
його узагальнено-образній уяві. В композиції чергування елементів спонукає глядача думати,
сприймати сюжет в його розвитку. Ця властивість ритму визначає його зв'язок з композиційним
законом життєвості, який вимагає від художника проникати в рух внутрішній, а не
обмежуватися показом руху зовнішнього. Також ритм має властивість через певний порядок в
зображенні звичайних предметів підкреслити їх естетичну сторону, відкриваючи красу і в
надокучливих предметах, і в нових. Це досягається шляхом деякого віддалення художника від
уже відомих прийомів малюнка і колірного рішення, від строго математичного чергування
елементів в композиції. Такий відступ вказує на взаємодію ритму з законом новизни, який
вимагає від художника нового естетичного відкриття світу.
В фотографії в будь-якому сюжеті можна знайти кілька повторюваних композиційних
елементів, просто ми не завжди (а іноді і ніколи) не замислюємося, що це таке і навіщо це
потрібно. Геометрично схожі форми, кольори або навіть лінії - не просто деталі фотографії, а її
ритм. Виявляється, що в більшості фотографій саме цей елемент встановлює між предметами
зв'язок, надає зображенню цілісність, а композиції - закінченість. Іншими словами, ритм
змушує фотографію по-справжньому жити, - і це головний сенс існування даного ефекту.
Як приклад ритмічних предметів на фотографії можна привести сходинки, ліхтарні
стовпи, залізничні шпали. Повторювані предмети зустрічаються дуже часто під час зйомок на
натурі, але особливо в місті. Ритмічність фотографічному зображенню на міських пейзажах
найчастіше надають повторювані об’єкти архітектури: вікна, колони, капітелі, та й самі будівлі
при розташуванні в ряд, особливо багатоповерхові будинки.
Крім повторення конкретних об'єктів, для створення потрібного ефекту використовують
тональні чергування світлових плям і тіней (тональний ритм), а також колірних ділянок
(колористична ритміка).
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АДАПТАЦІЯ СИМВОЛІКИ ГОНЧАРНОГО МИСТЕЦТВА ТРИПІЛЬСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ОРНАМЕНТУ
ІНТЕР’ЄРНОГО ТЕКСТИЛЮ
Студ. М.С. Кутіль
Наук. керівник доц. Т.В.Струмінська
Київський національний університет технологій та дизайну

Еволюцію та розвиток різних модних тенденцій, неможливо уявити без впливу етнічної
ідентичності. Етно-мотиви прослідковуються в багатьох видах сучасного мистецтва, зокрема в
дизайні інтер’єру. В сучасному інтер’єрі поєднуються комфорт та відчуття стилю. Одним з
найпопулярніших стилів сьогодення являється етно-стиль. Етно-стиль – це стиль в якому тісно
переплітаються культурні традиції та звичаї тієї чи іншої етнічної групи. Одним з джерел в
етно-дизайні є використання мотивів трипільської культури. Культура Трипілля існувала на
теренах Румунії, Moлдoви й України в VI – ІV тис. дo н.е., на початку брoнзoвoгo віку.
Метою творчого дослідження є аналіз знаків-символів гончарного мистецтва
трипільської культури для подальшої адаптації цих символів для формування орнаменту
сучасного текстилю інтер’єру. Вироби з текстилю грають досить велику роль для створення
комфортного, оригінального і стильного інтер'єру. Переосмислення символіки трипільської
культури і формування орнаменту для текстилю нададуть інтер'єру акцентованого
національного колориту, а використання натуральних матеріалів затишку.
Для орнаментації трипільської кераміки характерні трьохярусні композиції, які свідчать
про триярусний поділ світу на землю, небо та "небеса” (або "верхнє небо"). В трипільській
культурі зустрічаються такі знаки-символи: антропоморфні зображення (зображення людей та
частини тіла); зооморфні зображення (зображення птахів, собак, рогатої худоби, невідомих
тварини); космічно-зодіакальні зображення (зображення сонця, свастики, комет, зірок, місяця);
рослинні мотиви (дерево, квіти, плоди), кожне зображення існує в декількох його варіаціях. У
світогляд трипільців ввійшли всі чотири виміри: довжина, ширина (земля розорана "повздовж і
поперек"), висота (висота світу, який зникає в "небесах”), час (безперервний рух світу).
Аналізуючи орнаментальні мотиви трипільської культури було виявлено, що кожен мотив має
певне місце розташування на кераміці, також для живопису Трипілля є характерним
застосування трьох технік розпису: поліхромного, монохромного, біхромного, а також
нанесення орнаменту за допомогою продряпування (рельєфна орнаментація, заглиблений
орнамент), інколи із заповненням білим пігментом (інкрустація), який майже завжди
доповнювався фарбуванням.
Отже, етно-стиль в дизайні інтер’єру досить популярний в наш час, а запозичене у
Трипільців композиційне розміщення орнаменту, формування сучасного орнаменту з
особливостями стилістки малюнків та адаптація символів гончарного мистецтва збагатять
текстильний ряд і не залишать без уваги тих, хто хоче надати інтер’єру етно-колориту.
Текстиль в інтер’єрі виконує практичну та естетичну функцію, тому тканина для кожного з
видів домашнього текстилю підбирається враховуючи призначення. Тканини, що
використовуються в інтер’єрі повинні відповідати стилістиці інтер’єру, кольоровій гамі,
слугувати фоном або бути основними акцентами. Тому, формування орнаменту на основі
трипільського гончарного мистецтва є досить яскравою варіацією етно-стилю.
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УДК 7.05.687.01
НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОСТЮМУ
Студ. Н.В. Музика
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

Проект військової форми вітчизняного зразка розроблений за світовими стандартами,
які задають США. В останнє оновлення військової форми відбулось у 2015 році. Особлива
ідентичність спостерігається у формі польового спрямування. Головні запозичення: крій, тип
камуфляжу («Марпат» піксельний), силует. Проте не модернізованою лишилась фурнітура,
відсутність застосування нанотекстилю. Це окреслило основні напрямки необхідних
вдосконалень.
Модернізація українського військового костюма полягає у переосмисленні
конструктивного підходу до проектування військової форми, а саме у створенні
трансформаційної інтелектуальної уніформи. Проблематика таких проектів – це недолік у
функціональності, адаптивності та ергономічності української уніформи. Покращення
української уніформи на рівні структури, матеріалів та естетичного рівня зовнішнього вигляду
є основними пунктами, модернізація яких допоможе здійснити головну місію військової форми
– зберегти життя бійця.
Вдосконалення на рівні структури костюма передбачає модернізацію усіх видів одягу
всесезонного застосування, серед них:
1) Проектування нових видів застібок замість блискавки та текстильної застібки для
зимового та демісезонного верхнього одягу та натільного (брюк та курток). Основні вимоги до
яких – міцність, довговічність, універсальність.
2) Система розміщення кишень, зокрема для курток та брюк всесезонного призначення.
Також важливим є проектування міні-кишень на білизні (вимоги ергономічність, місткість,
конкретне призначення).
3) Дублювання комірів, колошв, манжетів рукавів направлене на демісезонний та
зимовий одяг, де важливим є дотримання термостійкості, повітро-, водонепроникності.
Застосування подвоєння комірів, колошв та рукавів дозволить покращити показники
ергономічності та функціональності військової форми України.
Нововведення у проектування української уніформи необхідні у використання новітніх
технологій та матеріалів (водонепроникні, негорючі, матеріали із хімічною стійкістю, із
властивістю інфрачервоної ремісії), естетики зовнішнього вигляду військової форми (нові
розробки графоформ та забарвлення камуфляжу).
Використання нанотехнологій розширює можливості контролю життєдіяльних систем
та підвищення ступеня захисних функцій форми. Основним є спостереження за параметрами
організму (кардіограма, швидкість дихання, рух, температура, тиск крові). Такий одяг
випускають фірми ANBRE (B), Smart shirt, Life shirt, Wealthy, Intellitex, Vtam. Для України
необхідна активізація науково-дослідних експериментів, спрямованих на розробку матеріалів,
подібних до ізраїльського матеріалу ApNano (ударостійкий матеріал «неорганічної
фулереноподібної наноструктури»), американської та російської натільної «рідкої» броні,
маскувальних пристроїв (т.з. «плащі або плівки-невидимки») тощо. Ці новітні розробки
необхідні для Української армії, адже аналогів вітчизняного типу не існує.
Діюче камуфляжне забарвлення військової форми української армії є розробкою
міжнародного статусу. Проте досягнення ступеня ідеального маскування передбачає розробку
гами та графоформ камуфляжу, ексклюзивного зразка для України чи території застосування
поза межами державних кордонів. Окреслені напрямки та їх реалізація допоможе не просто
вдосконалити українську військову форму, а вберегти країну під час бойових дій, у мирний час,
від катастрофічних втрат.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ XXІ СТОЛІТТЯ:
ВИТОКИ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
Доц. К.О. Кисельова
Київський національний університет культури і мистецтв

Експериментальне формоутворення в моделюванні одягу передбачає використання
експерименту,
як
основного
фактора формотворчості.
Під
експериментальним
формоутворенням слід розуміти максимальну відмову від наслідування вже існуючих зразків,
їх складових та модифікацій, їх змістового, стилістичного, філософського, соціального,
гендерного, пластичного, композиційного або іншого наповнення, з метою вироблення нових
ідей, які кардинально відрізняються від загальноприйнятих.
Експериментальне формоутворення, як напрямок проектування, сформувалося на
початку ХХ століття, відкривши широкі можливості формалізації та стилізації природних,
епічних, фантастичних, казкових та міфологічних мотивів, звернувши увагу на символічну та
емоційну значущість зразків народної творчості, виокремивши художню цінність конструкції
та можливість розчленування форми на прості елементи, а композиції на окремі складові.
Наступний потужний крок в експериментальному формоутворенні відбувся у 60-х
роках ХХ століття. Найбільший експеримент стався в інтерпретації традиційного образу жінки,
відношенню до відкритості тіла, гендерного вирівнювання, взаємного запозичення складових
чоловічого та жіночого гардеробів. Дизайнери інтенсивно експериментували з фантастичними
образами, новими синтетичними текстильними матеріалами, з пластиком, металом, папером,
що традиційно не використовувалися в моделюванні одягу. Велику увагу приділяли
виявленню, підкресленню, стандартизації, уніфікації та модифікації конструкції, пошуку
нового асортименту, нових незвичних колірних сполучень, пошуку нових підходів до
створення текстильних малюнків. Експерименти з конструкцією призвели до виокремлення
методів кінетичного та модульно-комбінаторного формоутворення.
В останній третині ХХ століття експерименти були спрямовані на пошук екологічності
та етнокультурної ідентичності, на емоційну наповненість образів на побудову взаємозв’язку
між традиціями та інноваціями, на створення нових незвичайних форм через об’ємність та
гіперболізацію окремих конструктивних поясів та деталей, на зміну ролі та функціональності
декору та фурнітури. В процесі експерименту сформувалося поняття біонічного та
екологічного проектування, методи евристики.
В ХХІ столітті експеримент може торкнутися будь якого параметру форми, він часто є
метою, а не інструментом проектного процесу. Найбільш розповсюдженими новаціями є
експерименти з образом носія, змішуванням стилістичної трактовки, концептуальною
змістовністю сприйняття, метафоричністю та асоціативністю, як загального образу так і
окремих складових форми, функціональним та цільовим призначенням, змістовністю речей,
етнокультурною символічністю, специфікою та сюжетністю використання,
гендерною
приналежністю асортименту, композицією, загальною формою та формою окремих складових
та деталей, формою та розташуванням силуетних, конструктивних та декоративних ліній,
розташуванням складових та елементів, поєднанням кольорів, технології виготовлення,
обробки та презентації. Сьогодні експерименти з самою формою та її речовими складовими
поступаються експериментам з емоційним наповненням, образом носія, призначенням,
специфікою використання та презентації, повним віддзеркаленням гендерної приналежності.
Проектне мислення, здатність до експерименту та креативність набули глобальних масштабів
та затвердилися як спосіб освоєння світу, набуваючи все більшого значення в таких
неспецифічних галузях, як економіка, фінанси, фізика, астрономія, інформаційні технології.
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УДК 621.798
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДУКТІВ
Студ. І.А. Недільська
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

У сучасному житті упаковка міцно увійшла в побут людини, і супроводжує її на всіх
стадіях діяльності. Упаковка не лише приваблює споживача своїм зовнішнім виглядом, але й
забезпечує якість упакованої продукції, безпеку для довкілля і здоров'я людей та значно
полегшує наше життя. Застосування упаковки як засобу передачі інформації та засобу для
покращення умов споживання товарів обґрунтувало появу нових оригінальних та
інтерактивних рішень. Переосмислення ролі функцій упаковок визначило пошук нових
конструктивних рішень. Окреслені питання засвідчили актуальність обраної теми.
Метою роботи є розкриття функціональних особливостей сучасної упаковки для
продуктів. Завдання: 1) виявити історичний контекст формування функцій упаковки; 2)
охарактеризувати види упаковок за функціональним призначенням; 3) прослідкувати переваги
та недоліки багатофункціональних упаковок.
До питання упаковки товару усі виробники відносяться по-різному: деякі надають
перевагу
креативності
розробки,
інші
–
акцентують
увагу
споживача
на
багатофункціональності упаковки. Проблеми історії розвитку піднімались у роботах Т. Хайн та
І. В. Сироткіна. В мережі інтернет стали з’являтись інноваційні розробки. Розвиток новітніх
технологій зумовив створення оригінальних та інтерактивних упаковок. Поява значної
кількості новітніх розробок багатофункціональних упаковок потребує систематизації та
ґрунтовного дослідження, що стало основою даної публікації.
Сьогоднішня упаковка є безпечною, зручною та економічно вигідною для кожного
споживача. Упаковка виконує багато важливих функцій, зберігаючи товар належним чином та
сприяючи безпечному його транспортуванню і використанню. До найважливіших функцій
упаковки належать сьогодні її естетичність та інформативність. На сьогоднішній день упаковки
є різноманітні: упаковка-трансформер; ланч-бокси; упаковка з індикатором свіжості.
Упаковки-трансформери – це дуже оригінальне пакування з додатковими функціями,
що робить товар цікавішим та зручнішим у використанні. За допомогою упаковоктрансформерів користувач зможе максимально ефективно використати обмежений простір.
Наприклад, дизайнер Dohyuk Kwon запропонував інноваційний концепт упаковки для чіпсів.
Не менш цікавою є упаковка, яка перетворюється на вішак, або ж упаковка для вина, яка
вміщає дві склянки для вина.
Ланч-бокси вважаються одними з оригінальних і в свою чергу екологічних пакувань.
Такі розробки ідеально підходять для зберігання і перенесення холодних і гарячих страв.
Екологічно чисті матеріали дозволяють продуктам дихати, довше зберігаючи їхню свіжість.
Ідея ланч-боксів полягає у створенні цікавої функціональної упаковки для їжі. Яскраим зразком
є одноразова еко-упаковка Green Box (дизайнер Pai Chang-Hsuan). У кришці цієї упаковки
можна знайти столові прилади такі як: ніж і виделку-ложку.
Упаковка з індикатором свіжості – це технологія, завдяки якій упаковка продукту
змінюватиметься, якщо термін придатності продукту вийшов (температурні індикатори режиму
зберігання). Це стане дуже корисним для упаковки продуктів харчування, напоїв, вакцин та
інших продуктів, що псуються, наприклад: упаковка молока, яка змінює колір коли
закінчується термін придатності або ж індикатор свіжості м'яса зі спеціальною стрічкоюдетектором.
Сучасні тенденції доводять, що функціональні особливості упаковки для продуктів і
надалі невпинно удосконалюватимуться, задовольняючи потреби сьогодення.
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Підсекція «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»
УДК 747:643
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ
Студ. А.В. Борисенко, гр. МгДі1-15
Наук. керівник проф. О.О. Сафронова
Київський національний університет технологій та дизайну

Бібліотека університету ‒ це невід’ємна складова інформаційно-освітнього середовища
університетського комплексу. Сучасна бібліотека ВНЗ під впливом інформаційних технологій
переживає процес трансформації. Одне з головних завдань бібліотек ВНЗ ‒ інформаційна
підтримка навчального й наукового процесу ‒
викликає необхідність
освоєння
і
впровадження в робочий процес інформаційних і комп’ютерних технологій: створення
електронних каталогів і власних електронних баз науково-методичного забезпечення
навчальних дисциплін, формування корпоративних комп’ютерних зв’язків з каналами виходу в
глобальні інформаційні мережі для забезпечення доступу до електронних ресурсів науки й
освіти. Такі зміни в інформаційному забезпеченні викликають в свою чергу необхідність
надання нових послуг користувачам, ставлять нові завдання в формуванні функціональнопросторового зонування бібліотеки.
У відомих роботах таких авторів, як В.П. Хорунжий, Н.П. Пасмор, Т. Павленко та
інші, завдання бібліотек ВНЗ розглядається також у забезпеченні нерозривної єдності двох
типів діяльності: з обслуговування читачів (інформаційна складова) і організації
міжособистісного спілкування. Сучасна бібліотека для студентів бачиться в роботах цих
авторів не тільки як навчальний комплекс, а і, виходячи з потреби молоді в міжособистісному
спілкуванні та обміні інформацією, ‒ як затишне місце для товариських зустрічей. Тобто
сьогодні важливо зберегти бібліотеку як соціальний простір, а не просто електронний пункт
зберігання інформації, створити простір не тільки для індивідуальної роботи, а і для
колективної.
Проведені дослідження досвіду проектування сучасних бібліотек ВНЗ показали, що
закордонні та вітчизняні бібліотеки ВНЗ за останні десятиріччя набули певних відмітних
особливостей.
Бібліотека перетворюється на культурно-просвітницький центр. Замість
поширеного класичного прийому організації простору у вигляді системи ізольованих
приміщень, все частіше застосовуються підходи поєднання функції освіти, спілкування і
відпочинку у безперервному, перетікаючому просторі, де широко використовуються
мультимедійні системи. Іноді такий простір може співіснувати з ізольованими від шуму
боксами..Студенти, читачі використовують приміщення бібліотеки ще і як мобільний офіс.
Змінюються також форми обслуговування. Так, деякі університетські бібліотеки західних
країн, повністю переходять на відкритий доступ до фондів, забезпечуючи максимальну їх
доступність для читачів. Така система обслуговування реалізована, наприклад, в бібліотеці
Вроцлавського університету, медіа-центрі Бранденбургського технічного університету в
Німеччині, бібліотеці ім. Гейзела Каліфорнійського університету.в Cан Диего та інших.
Змінились також підходи до формоутворення інтер’єрного простору. В дизайні
закордонних бібліотек часто використовуються авангардні стилістичні рішення:
конструктивізм, хай-тек та інші сучасні стилі.
У вітчизняних бібліотеках спостерігається тенденція як до створення комплексних
медіацентрів для студентів, так і до включення окремого приміщення медіатеки у структуру
бібліотеки. Деякі зміни в системі обслуговування вже відбулись в ряді бібліотек ВНЗ України,
наприклад: НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ (КПІ) м. Києва, ХПУ (НТІ) м. Харків.
Проведений аналіз наукової літератури і досвіду проектування бібліотек ВНЗ показав,
що поява альтернативних носіїв інформації і технологій, зміни образу життя і вподобань
сучасної молоді, модні тенденції у дизайні змінила уявлення не лише про функціональність
бібліотек ВНЗ, але і про підходи до їх формоутворення.
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УДК 72. 012. 8 + 747: 728. 5
ОСОБЛИВОСТІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД БАШТОВОГО
ТИПУ ПІД ГРОМАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ
Студ. А.М. Вознюк, гр. МгДі2-15
Наук. керівник проф. О.О. Сафронова
Київський національний університет технологій та дизайну

Будівництво споруд з вертикальним зонуванням на сьогоднішній день набирає обертів.
Це явище можна помітити в містах, де стрімко зростає урбанізація або найближчим часом
очікують на її ріст. Вертикальне зонування не розширює площу та економить місце. Крім того,
приміщення з вертикальним зонуванням надають широкі можливості в організації простору.
Тому особливий інтерес для реновації представляють саме споруди баштового типу.
Метою дослідження є аналіз основних підходів до реновації промислових споруд
баштового типу, встановлення зв’язку між геометрією простору та функціонально-просторовим
зонуванням громадських приміщень, що створюються на їх базі.
До споруд баштового типу, що підлягають реновації, належать перш за все водонапірні
башти, газгольдери, маяки та силосні башти. Але окрім того, що їх об’єднує вертикальне
зонування, вони відрізняються геометрію архітектурного формоутворення, що впливає і на
формування їх внутрішнього простору.
Аналіз досвіду реновації таких споруд показав, що вихідна геометрія внутрішнього
простору впливає на особливості просторово-функціонального зонування громадських
приміщень, що формуються на їх базі. Наприклад, діаметр основи водонапірних веж менший,
ніж верхньої частини. Це дозволяє поділити вертикальне приміщення на поверхи. Кожен
поверх – нова зона. Більша частина веж, залежно від вихідних параметрів, реконструюється під
житлові будинки та готелі невеликої чисельності, що запобігає великому потоку людей та
перетину зон (наприклад, житловий будинок Woning Moereels в м. Антверпен, Бельгія; готель
Movenpick в м. Гамбург, Німеччина).
Максимальна висота газгольдерів 18 м. Завдяки такій геометрії на їх базі проектують
громадські приміщення (виставкові та наукові центри, музеї та ін.), для яких характерний
об’єднаний внутрішній простір, наприклад, дослідний центр HHN в м. Хайльбронн, Німеччина.
Схожа геометрія простору і у силосних башт, але їхня висота може досягати
43 м, що дозволяє проектувати на їх базі великі розважальні центри (розважальний центр
Zeeburg в м. Амстердам, Нідерланди).
Конструкція маяка складається з колони, вахтової кімнати та прилеглого приміщення,
яке часто використовують під житлові будинки. У разі його відсутності, на базі маяка
проектують музеї, наприклад, музей на острові Рюген, Німеччина.
Досвід реновації споруд з вертикальним зонуванням у світі постійно розширює свої
межі. Під час проектування саме вертикальне зонування грає вирішальну роль в організації
простору. При реновації кожної споруди під громадське приміщення різного напрямку
діяльності, враховуються як нормативні вимоги до проектування закладу так і особливості
самої споруди. Відзначимо, що найчастіше такі споруди реконструюють під житлові будинки
та готелі, а в окремих випадках – під офіси та заклади харчування. У разі історичної цінності
споруди, при врахуванні зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на адаптацію споруди під
нові функції, проектувальники виходять з необхідності максимального збереження образного
рішення.
Нажаль, реконструкція споруд баштового типу досі не набрала розвитку на території
України, незважаючи на те, що з плином часу та вдосконаленням технологій деякі з них
втратили свої першочергові функції, інші повністю виведені з експлуатації. Тому питання їх
реновації стає все більш актуальним.
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УДК 747: 725. 763+727.3
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА
МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА
Студ. К.В. Череда, гр. МгДи 2-15
Научный руков. проф. Е.А. Сафронова
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Согласно законодательству Украины, современный университет является не только
ведущим научно-методическим центром, способствующим распространению научных знаний,
но и осуществляет культурно- просветительскую деятельность среди населения, то есть
является полифункциональным учреждением, в котором происходит множество процессов, в
том числе и организация досуга студентов. С нашей точки зрения, молодежный центр на базе
университета - это в первую очередь организация свободного времени студентов, учащихся в
этом вузе. К сожалению, далеко не во всех вузах созданы условия полноценного проведения
досуга студентов. Часто причина этому состоит в том, что многие учебные заведения
располагаются в старых зданиях, где просто не хватает площадей для организации творческой
деятельности. Более того, до конца не определено понятие студенческого молодежного центра
на базе университета, его назначения и функций.
Целью исследования является определение особенностей формирования пространства
молодежного центра на базе университета, его назначения и функций.
При определении направлений деятельности такого центра следует учитывать, что
формы проведения досуга оказывают огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности
человека и содержат в себе значительный воспитательный потенциал, в том
числе
возможность решения проблемы социализации молодежи.
С целью определения основных функций молодежного центра на базе университета
было проведено анкетирование среди студентов КНУТД. Основное внимание уделялось
вопросам общего количества свободного времени учащейся молодежи, предпочтений в
проведении досуга, определению основных факторов, которые могут повлиять на
привлекательность центра. Проведенные исследования показали, что большинство студентов
располагают количеством свободного времени не менее 3 часов в день (51%), при этом многие
из них проводят это время вне дома в центре города (39%). Наиболее привлекательными для
проведения досуга оказались культурно-развлекательные учреждения (41%), развлекательные
(13,75%) и спортивные (17,5%). Немаловажным фактором, привлекающим молодежь, является
территориальное расположение досуговых заведений. Поэтому, одним из главных
преимуществ молодежного центра на базе университета, может стать его расположение. В
результате анализа анкетирования, нам удалось также определить, что круг интересов
студентов нашего университета достаточно широкий. Они хотели бы видеть в центре досуга не
только культурно-развлекательные, но и образовательные программы; организацию встреч,
развивающих личность; психологическую поддержку и спортивно-оздоровительные
мероприятия.
Подобный центр сегодня организован на базе университета НТУУ КПІ. Артпространство «Вежа» - это многофункциональное пространство, которое делится на три
кластера – образовательный, творческий и туристический. В большинстве университетов
Европы также есть центры проведения досуга, но они, как правило, проблемно-ориентированы
и привязаны к территории отдельных факультетов.
Строительство нового центра проведения досуга для большинства вузов Украины
проблематично. Отсюда возможная концепция такого центра на базе университета –
организация полифункционального пространств, которое может представлять собой
специально выделенную аудиторию или комплекс аудиторий, с возможностью гибкой
трансформации отельных зон.
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УДК 004.92
СТВОРЕННЯ ВІДЕОРОЛИКІВ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДИЗАЙН-ПРОЕКТІВ
Студ. О.В. Коцур, гр. БДі 2-14
Наук. керівник доц. О.В. Вишневська
Київський національний університет технологій та дизайну

Однією з найважливіших і найскладніших задач дизайнера є донесення бачення
інтер’єру та екстер’єру до кінцевого споживача - замовника. Комп’ютерний дизайн інтер’єру та
меблів неможливий без оволодіння спеціалізованими програмами. Можливості програм
тривимірного моделювання з кожною новою версією розширюються, дають можливості
створювати складні тривимірні моделі, оформлювати супутню документацію, робити
фотореалістичні зображення та анімаційні ролики, які найбільш наочно передають задуми
дизайнера. Навички роботи з цими програмами достатні для передачі базового бачення
інтер’єру замовнику, проте для повноцінного освітлення ідеї слід використовувати певні
методи.
Метою цього дослідження є подання основних методів створення відеороликів для
презентації проекту.
У результаті виконаного дослідження з’ясовано, що для досягнення максимально повної
передачі ідеї проекту використовується один з трьох способів створення відеоролика:
 використання можливостей візуалізації в програмі АrchiCAD;
 підготовка матеріалу в програмі АrchiCAD та монтаж матеріалу в допоміжних
інструментах, наприклад, Sony Vegas;
 візуалізація та фінальний рендер в програмах 3D-моделювання (3ds Max, Artlantis).
Перший метод передбачає роботу «в одному вікні», тобто створення візуалізації в
АrchiCAD без допоміжних інструментів. Інструмент програми «Камера» має прості параметри
налаштування та створення траєкторії зйомки. Але процесу зйомки передує досить клопітливі
налаштування джерел світла, параметрів візуалізації механізму CineRender by MAXON. Процес
займає багато часу, потребує потужних системних ресурсів для якісного результату, які є не в
кожного студента.
Другий метод являє собою підготовку матеріалу в програмі АrchiCAD та його монтаж у
допоміжному інструменті Sony Vegas. Sony Vegas – професійна програма для багатодоріжного
запису, редагування і монтажу відео та аудіо потоків. Спочатку робиться фотореалістична
візуалізація з високою якістю зображень та анімація, використовуючи джерело 3D-зображення
в АrchiCAD. Відеоролик відкривається у Sony Vegas та розділяється на певні частини. В
моменти розрізу потрібно вставити фотовізуалізацію з АrchiCAD. За бажанням, можна додати
додаткові матеріали: фото, відео, музичний супровід чи текст. Далі задаються параметри
рендеру та слід зачекати завершення зйомки відеоролику.
Останній метод включає в себе візуалізацію та фінальний рендер в програмах 3Dмоделювання. Завершений проект у АrchiCAD експортується в середовище Аrtlantis або 3ds
Маx. Для створення візуалізацій та відеороликів потрібні знання та навички роботи з
інструментами цих програм. Потужні механізми візуалізації цих програм дають
фотореалістичні зображення. Проте є деякі обмеження, що пов’язані з роботою в різних
середовищах, втратою текстур, проблемою з масштабом в 3ds Маx та проблемою з експортом
світла в Аrtlantis.
Таким чином, маючи справу з кожним з описаних вище методів, найзручнішим і
найефективнішим, як у плані подачі матеріалу замовнику та реалізації бачення власних ідей,
найбільш доцільним є використання вбудованих можливостей візуалізатора АrchiCAD в
поєднанні зі студією Sony Vegas. Ця студія та подібні програми дають можливість передати не
лише візуальне бачення майбутнього інтер’єру чи екстер’єру, а й атмосферу та настрій за
допомогою музичного супроводу чи власних коментарів у вигляді тексту.
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УДК 004.92
ПЕРЕВАГИ CORONA RENDER ПЕРЕД ІНШИМИ ВІЗУАЛІЗАТОРАМИ
Студ. В.В. Древинська, гр. БДі1-13
Наук. керівник доц. О.В. Вишневська
Київський національний університет технологій та дизайну

Важливим етапом в розробці комп’ютерного дизайн-проекту є створення якісного
фотозображення. В останнє десятиліття найбільш реалістичним візуалізатором для програми
3ds Max був VRay. Але у 2009 році почалась розробка Corona render, а у 2012 році з'явилася
перша Альфа версія. У даний рендер закладені дещо відмінні від інших рендерів алгоритми і
методи.
Темою дослідження є порівняльний аналіз рендеру Corona і VRay. Аналіз спільних
характеристик та відмінностей обох візуалізаторів виявив такі переваги рендеру Corona:
1. Фотореалістичний шейдінг (не лише фізичні властивості матеріалу, а й характерні
властивості поверхні).
2. Якісне глобальне освітлення з великою кількістю вторинних перевідбиттів.
3. Відсутність явної залежності часу рендеру від кількості джерел світла (Lights), фокуса
(DOF), розмиття в русі (Motion Blur), дісплейсмента.
4. Якісні відображення/заломлення з великою глибиною трасування і без обрізок.
5. Дуже швидкі глоссі ефекти відображень/заломлень.
6. Гарна GI (Global illumination) каустика.
7. Движок рендеру VCM (vertex connection and merging) дає змогу розраховувати
фотореалістичні каустики будь-якої вкладеності.
8. Просте і логічне налаштування матеріалів.
9. Інтерактивне коригування експозиції під час рендеру або після його закінчення.
10. Якісний preview (попередній перегляд) матеріалів, які виглядають абсолютно так само, як
при рендері. У VRay існує проблема, яка призводить до десятка попередніх рендерів,
правок і доведень матеріалів.
11. Безкоштовна Альфа версія.
12. Рендер вимагає мінімум налаштувань параметрів (у 95% дефолтні значення дають кращий
результат).
13. Можливість використовувати різні движки рендеринга для первинного і вторинних
відскоків, для отримання full unbiased/biased результатів. Причому biased режим візуально
дуже близький до unbiased режиму, але має в 2 рази більшу швидкість прорахунку.
14. Висока швидкість прорахунку комплексних сцен.
15. Швидке отримання картинки для preview (у межах 1-2 хвилин) на сценах практично будьякої складності.
16. Час рендеру не залежить від кількості полігонів.
Corona render має величезний потенціал для розвитку, тому зараз - це лише початок.
Надалі планується багато нового:
 розподілений рендеринг (DR),
 SSS (підповерхневе розсіювання),
 Layered shader (шейдери із шарами),
 Shadow Catcher (прозорий фон зі збереженням тіней),
 Adaptive Sampling – потужна річ, яка дуже сильно прискорити рендер,
 New Frame Buffer with Color Correct (можливість регулювання сцени у вікні рендеру),
 Pause/save/resume rendering (зупинення-збереження-продовження рендеру),
 Participating media (світлові промені у тумані, воді).
Враховуючи результати безлічі порівняльних тестів з вирішення тих чи інших задач,
Corona не поступається таким гігантам як Vray, Maxwell, Octane, а часто перевершує їх за тими
можливостями, які на даний момент реалізовані в Corona рендер.
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УДК 728.643/644
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОМФОРТНОГО ЖИТЛОВОГО
СЕРЕДОВИЩА
Асп. О.В. Полякова
Київський національний університет технологій та дизайну

Проектування сучасного житлового середовища нероздільно пов’язане з
поняттям комфорту. Задача по досягненню максимальної комфортності житла є однією з
головних для проектувальників та дизайнерів. Основним завданням даного дослідження було
визначити принципи формування сучасного комфортного житлового середовища, через
з’ясування значення поняття комфорту та його складових компонентів.
Слова «комфорт» та «комфортабельність» походять від франц. «reconfort», що означає
«допомога», «сприяння». Згодом були винайдені слова «commode» та «commodite» (франц.), що
означали «благополуччя у власному оточенні». Загального поширення поняття
комфортабельності житла набуло у 17 ст., коли архітектори все більше почали приділяти увагу
створенню приватних кімнат для мешканців будинків, замість проектування приміщень лише
загального користування; вони зосередилися на сімейному житті, дружбі та відпочинку.
Сучасне розуміння комфортабельності житла охоплює великий спектр параметрів, що
відносяться до різних точних та гуманітарних галузей знань. В ході дослідження всі складові
компоненти, що обумовлюють комфорт житлового середовища було розділено на дві категорії
відповідно до узагальнюючого контексту:
1) фізичний контекст;
2) суб’єктивний психологічний контекст.
Перша категорія відноситься до базових найбільш давніх переживань людини, щодо її
фізичної безпеки. Друга категорія пов’язана з більш суб’єктивними бажаннями і вподобаннями
людини, що варіюються та обумовлені певними соціальними групами, особливостями
культури. Хоча фізичний комфорт еволюційно мав першочергове значення, проте наразі обидві
категорії доповнюють одна одну і засновані на взаємному обміні та взаємозалежності.
В контексті фізичного комфорту житла розглянуто три основні параметри: безпека,
вплив оточуючого середовища на здоров’я людини та ефективність житлового середовища.
Однією з головних причин побудови перших хатин прадавніх людей було прагнення досягти
відчуття безпеки та захищеності від несприятливого оточуючого середовища – природних
стихій, ворогів, хвороби та ін. Сучасна людина більшу частину життя проводить у тих чи інших
приміщеннях, тому проектувальникам потрібно зосереджувати особливу увагу на якісних
характеристиках оточуючого середовища всередині житла і на той вплив, що вони чинять на
здоров’я мешканців. Основні показники оточуючого середовища, що мають бути враховані при
проектуванні житла: температурний режим (температури поверхонь приміщення, швидкість
руху повітряних мас, переважаючий колір приміщення, індивідуальний метаболізм), параметри
повітря (вологість, вентиляція, очистка повітря від забруднень), освітленість приміщень
(інсоляція, яскравість освітлення, контрастність освітлених і затемнених зон, наявність
відблисків, колір світлового потоку), акустичний режим (гучність, шум), нюхові подразники
(запахи, індикація небезпеки, управління емоціями та поведінкою). Концепції ефективності
житлового середовища ми здебільшого завдячуємо Ле Корбюзьє, що визначав дім, як «машину
для життя», ергономічну, з виваженими функціональними предметами та технікою, з
можливістю вільно планувати простір для максимальної відповідності до вимог кожної окремої
сім’ї.
В ході вивчення суб’єктивних параметрів формування відчуття комфорту в помешканні,
виділено чотири основні показники: територія (культурно-психологічні норми, функціональнопросторові межі, контроль щільності заповнення), поняття «дім» (відчуття затишку,
самоідентичність, зберігання спогадів та історії), приватність життя (поділ житла на зони:
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публічні, соціальні та приватні), краса та привабливість житлового середовища (гармонійність
форм, розмірів, пропорцій, кольорів).
Важливо зазначити, що перераховані характеристики є спільними для переважної
більшості людей, однак безпосередньо якісний показник кожної з них буде варіюватись у
різних людей. Тому проектувальник має заздалегідь передбачити можливість адаптації
житлового середовища під індивідуальні потреби мешканців для досягнення відчуття комфорту
у кожному окремому випадку.

УДК 72.012.8:728.5
ПРОБЛЕМА ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ МОЛОДІЖНИХ ГОТЕЛІВ У
ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ ДИЗАЙНУ
Студ. І.А. Оніщук; гр. МгДі2-15
Наук. керівник доц. Т. В. Булгакова
Київський національний університет технологій та дизайну

Молодіжний готель або хостел – це один із найбільш затребуваних засобів тимчасового
розміщення серед молоді в Європі та у всьому світі. Популярність даного типу розміщення
забезпечується, перш за все, невисокою вартістю послуг.
В Україні костел, як окремий вид готелю, мало досліджений, також немає чітких
рекомендацій щодо формування інтер’єрного простору хостелу. В нашій державі хостели на
початковій стадії розвитку. Їх організовують найчастіше на базі існуючих засобів розміщення,
наприклад, одного або декількох орендованих поверхів в студентських гуртожитках.
Хостели в Україні мають деякі відмінності від хостелів за кордоном, особливо за місцем
знаходження. В Україні більшість хостелів розміщені в житлових будинках, а не в окремих
будівлях. Вітчизняні хостели не завжди відповідають міжнародним стандартам. Відмінність
вітчизняних хостелів від закордонних полягає насамперед у якості надання послуг, рівні
професійності персоналу, відсутності додаткових послуг та, звісно ж, в функціональному та
естетичному рішенні інтер’єру цих закладів.
Також треба зазначити той факт, що у вітчизняній статистичній звітності хостели не
виділяють в окрему категорію засобів розміщення, оскільки форма державного статистичного
звіту №1 КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування», затверджена в
2011 році, не передбачає збір інформації про діяльність хостелів, як окремого типу колективних
засобів розміщення. У зв’язку з цим, неможливо провести достовірний аналіз діяльності цього
виду засобів розміщення в Україні.
Необхідно приділити увагу різним аспектам розвитку хостелу, в тому числі і інтер’єру.
Сучасний дизайн готелів передбачає обов’язкове врахування багатьох факторів. Необхідний
правильний підбір меблів, декору, оздоблювальних матеріалів, відповідно до рівня
комфортності засобу розміщення.
Вимоги до хостелів в Україні практично не відрізняються від міжнародних вимог, що, в
свою чергу, повинно свідчити про належний рівень обслуговування клієнтів у вітчизняних
хостелах. Однак, якщо порівнювати практику формування простору вітчизняних хостелів із
світовим досвідом проектування об’єктів даного типу, можна побачити певні відмінності, що
впливають на якість проживання. Таким чином, у подальшому дослідженні необхідно
спираючись на сучасні тенденції розвитку молодіжних готелів і світовий досвід проектування,
розробити рекомендації щодо формування інтер’єру хостелів.
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УДК 747.012:684.446
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ БАРНИХ МЕБЛІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ
ХАРЧУВАННЯ
Ас. Р.М. Агліуллін
Наук. керівник проф. О.О. Сафронова
Київський національний університет технологій та дизайну

У сучасних закладах харчування барна стійка в тому чи іншому вигляді зустрічається
практично у всіх типах підприємств, часто стає головною прикрасою ресторану, бару чи кафе.
Як найбільший предмет меблів, вона є домінантою в інтер'єрі, відображає стиль об'єкта.
Ефектність барної стійки формує враження про заклад в цілому. Стійка повинна бути
функціональною, оснащеною повним набором техніки і зручною для бармена: чим менше часу
витрачає бармен на переміщення, на виконання замовлень, тим більше позитивних емоцій у
гостей і тим більше прибуток закладу. Організація внутрішнього простору робочої зони
бармена необхідно ретельно продумати виходячи з конкретного виробничого процесу
(кафетерій, пивний ресторан чи бар при фітнес - клубі, тощо). Зазначимо, що насьогодні
номенклатура закладів харчування значно розширилась, а рекомендації до їх проектування
практично відсутні.
Завданням дослідження є розробка методики проектування барних меблів на основі
аналізу існуючих тенденцій в дизайні закладів харчування, нормативних матеріалів, сучасних
вимог до їх облаштування і обладнання.
Кожне підприємство громадського харчування має свої нюанси та особливості.
Планування закладу, кількість посадочних місць, пропоноване меню, режим роботи,
розташування точок підведення електроенергії і виведення комунікацій та багато іншого
впливають в кінцевому підсумку на габарити, дизайн і внутрішню організацію барної стійки.
На етапі передпроектного аналізу необхідно поставити перед замовником наступні питання:
хто буде відвідувачами закладу (молодь, офісні працівники, сім'ї, дружні компанії), яка буде
кухня (японська, італійська, російська, українська), яка передбачається середня вартість чека
(фінансові можливості майбутніх відвідувачів), які особливості і переваги майбутнього закладу
(відкрита кухня, сцена, тераса, наявність плазмових екранів, перегляд спортивних передач,
послуги для дітей, танцмайданчик, наявність вітрин тощо).
На підставі повного аналізу вихідних даних дизайнер обирає оптимальний варіант
конфігурації барної стійки, і, беручи до уваги габаритні розміри, розміщує обладнання.
На основі аналізу ергономічних і естетичних вимог до проектування меблів ресторану і
кафе, функцій меблів сучасних підприємств громадського харчування, прийомів і засобів їх
декорування, принципів їх розміщення в інтер’єрі закладу, розроблено класифікацію барних
меблів і методику їх проектування залежно від напрямку діяльності закладу, що відображає
основні принципи проектування.
Методика проектування барних меблів.
1 Аналіз типу закладу, характеру і способу обслуговування, вимог замовника до
собівартості проекту і дизайну закладу.
2. Визначення різновидів меблів, що проектуються за наступною номенклатурою:
- меблі для споживання їжі;
- меблі та устаткування для зберігання і транспортування їжі;
- меблі для розваг.
3. Формоутворення меблів на основі врахування основних факторів впливу:
- вибір конструкції залежно від функціональне призначення;
- вибір матеріалу залежно від вимог до фізичних властивостей;
- врахування положення в просторі приміщення;
- врахування антропометричних (ергономічних) параметрів.
4. Розробка стилістики меблів (відповідно інтер’єру).
Даний план етапів проектування поверхневий, розділи плану мають свої підгрупи, які
більш детально розкривають розроблену методику. Запропонований підхід впроваджено в
студентське курсове проектування меблів для закладу харчування (кафе).
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Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасна архітектура з кожним роком все більше рухається в сторону екологічності і
чистоти використовуваних будівельних матеріалів. Не дивлячись на те, що для минулого
сторіччя характерним було засилля бетонних і залізобетонних конструкцій, зараз
відроджується з новою силою саме дерев'яна архітектура.
Дерев'яне домобудівництво існувало ще тисячі років тому ˗ до нашого часу збереглися
перевірені роками технології "традиційного" будівництва споруд з дерева. Сучасні технології
домобудівництва зберегли головне – екологічність. При цьому масштаби і можливості
архітектури значно виросли. Від невеликих дерев'яних домів та церков сучасна дерев'яна
архітектура перейшла до багатоквартирних будинків, адміністративно-ділових центрів, музеїв
та навіть аеропортів (Jackson Hole Airport Terminal, США). Особливо актуальним дерев'яне
домобудівництво стало для ділових центрів.
Завданням дослідження є визначення особливостей дизайну інтер’єру ділових центрів
на базі сучасного дерев'яного домобудівництва, аналіз впливу архітектури такої будівлі на
організацію інтер'єрного простору (можливості планувальних рішень, використання матеріалів,
тощо).
На сьогоднішній день найпоширенішими типами офісів, як основної функціональної
складової ділового центру, є відкрий (open-space) або змішаний (open-space з невеликою
кількістю перегородок) офіси, але не дивлячись на популярність, вибір типу офісу в основному
залежить від напряму діяльності компанії.
Новітні технології обробки, гнучкість і висока універсальність дерева дозволяють
сучасним архітекторам і дизайнерам споруджувати, як звичні прямолінійні фасади, так і
складні, вигнуті по певній кривій. Дерев'яні конструкції ідеально підходять для суспільних
будівель середньої та малої етажності (до 12 поверхів). Приміщення таких будівель, світлі і
просторі, виконані переважно в натуральних кольорах і відтінках, в них часто використовується
панорамне освітлення. Такі приміщення фактично не мають обмежень на можливі планувальні
рішення. В той же час на сьогодні більш актуальним є будівництво багатоповерхових ділових
центрів із ціллю економії площі в міському середовищі.
Багатоповерхові дерев'яні будівлі мають певні конструктивні особливості, пов'язані з їх
етажністю (за даними архітектора Майкла Гріна), що впливають на планувальні рішення
інтер'єру. Так, для офісних приміщень, розташованих в таких будівлях етажністю до 12
поверхів, можливо використання типу open-space, точніше застосування вільного
планувального рішення з панорамним освітленням по периметру. В будівлях етажністю до 20
поверхів з'являються внутрішні несучі стіни, але залишається панорамне освітлення. Для
етажності вище 20 поверхів вже йдуть комбіновані варіанти організації простору. Тому такий
інтер’єр більше пристосований для розміщення офісів змішаного або закритого типу. Але якщо
застосовувати гібридні конструкції (наприклад: основне комунікаційне ядро будівлі зробити із
залізобетону), то обмеження на організацію внутрішнього простору, яке пов'язане з
висотністю, можна подолати.
Проведені дослідження показали, що сучасні дерев'яні конструкції не просто здатні
конкурувати з іншими матеріалами по вартості, але і мають певні переваги з точки зору
забезпечення психологічного і фізіологічного комфорту середовища життєдіяльності ˗ за
рахунок унікальної краси фактури, асоціацій з ручними ремеслами, регіональними традиціями
та екологічністю архітектурного простору. Також вони забезпечують варіативність
планувальних рішень, що для ділових центрів має велике значення.

215

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

УДК 747:727
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ
МУЗИЧНИХ ШКІЛ
Студ. Я.О. Кас'ян, гр МгДі1-15
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Музична школа – це своєрідна платформа для соціалізації та формування особистості.
Проте їх стан на сьогоднішній в Україні далекий від ідеалу. Велика їх частина розміщується в
приміщеннях житлових будинків, колишніх дитячих садків, загальноосвітніх школах, у
приміщеннях непристосованих для музичних шкіл. У більшості із них площа не відповідає
архітектурним вимогам. Також, однією з основних проблем, є не дотримання звукоізоляційним
потребам. Всі ці проблеми виникають за відсутності фінансування. Сьогодні ми відзначаємо
кризу музичної школи як соціального інституту, певна частина причин якого лежить в галузі
фінансів та економіки. Що стосується дизайну інтер'єру музичних шкіл, то можна сміливо
сказати, що їм не приділялося належно значення. На першому місці стояло функціональне
призначення споруди, а внутрішня краса займала друге місце. Тому, деякі школи намагаються
своїми коштами реставрувати старі приміщення для навчання.
Але, не зважаючи на всі недоліки, в Україні все більше почали проектувати нові,
сучасні музичні школи, за вимогами новітніх стандартів. Школи, в яких би хотілося навчатися.
Класи стали більшими, використовують сучасні звукоізоляційні матеріали, для кращого
освітлення проектують великі вікна, ширші проходи, для зручнішого транспортування
музичних інструментів. Українські архітектори та дизайнери прагнуть підняти музичні школи
на новий рівень. Тому прикладають максимум зусиль для створення нових проектів музичних
шкіл. Прикладом служить школа джазу та сучасної музики у місті Львові. Нові впровадження,
які відбуваються в Україні лише тепер, в Європі вони прогресують вже давно. В світі понад
1000 шкіл мистецтв випускають композиторів, танцюристів та співаків.
Враховуючи значимість музичних шкіл, архітектори та конструкторські бюро, ведуть
постійну роботу з удосконалення проектів. Необхідно досягти поєднання вимог нормативних
документів, жорстких термінів реалізації та регламентованої вартості будівництва з якісними
архітектурними рішеннями, продуманою функціональністю і яскравим
виглядом.
Архітекторами розроблені нові планувальні схеми з використанням модульної системи
групових осередків, а також нові, унікальні рішення для фасадів, що враховують особливості
візуального сприйняття дітей. Прикладом служить Академія сучасної освіти у місті Києві.
Яскраве рішення фасаду та інтер'єру привертає увагу дітей та дорослих. Ми спостерігаємо
період глобалізації, коли роль зовнішніх факторів стрімко зростає, потреби суспільства в
сучасних умовах постійно змінюються. У зв'язку з цим стають актуальними нові методи
проектування і будівництва, де пошук архітектурної форми, в першу чергу, враховує зміни
вимог суспільства і дозволяє передбачати зміну та адаптацію в залежності від функціональної
значущості об'єкта і оточення.
На основі вивченого матеріалу, можна зробити висновок, що проектування музичної
школи є вкрай важливим завданням для будь-якої розвиненої держави. Адже саме в цих
закладах закладається культурний і ментальний рівень підростаючого покоління.
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Сучасні інформаційні агенції - спеціалізовані інформаційні підприємства (організації,
служби, центри), обслуговуючі ЗМІ. Дана тема актуальна, тому що стрімкий розвиток сучасних
інформаційних технологій найбезпосереднішим чином впливає на діяльність інформаційних
агентств. Агентства пройшли нелегкий шлях в пошуках засобів, необхідних для забезпечення
якомога оперативної доставки інформації споживачеві.
Функціонування агентств не обмежується виробництвом інформаційної продукції лише
для передплатників - види діяльності агентств постійно розширюються, як і сфера
інформаційних послуг.
Сучасні агентства, крім хроніки поточних подій і анонсів, готують передплатникам
довідково-аналітичний матеріал і спеціалізовану інформацію; проводять прес-конференції,
організовують акції, розробляють спеціальні проекти, фотовиставки, беруть участь в
інформаційних кампаніях, - словом, прагнуть до максимального використання інформації,
"власниками" якої вони є.
У структурі агентств нерідко представлені як особливі підрозділи:- теле- та радіокомпанії;
- редакції газет і журналів;
- рекламні компанії;
- PR-служби для розповсюдження інформації виключно про саме агентство;
- фото служби, які займаються виставкою діяльністю.
Проблемою дизайну інтер’єру інформаційних агентств є розробка сучасних рішень
щодо зонування комплексного поля функціонального приміщення та створення інтер’єрів
відповідного призначення.
Естетика та ергономіка інтер'єру має великий вплив на роботу колективу
співробітників. Правильно розмістити всі функціональні зони і художньо оформити інтер'єри
агентства означає вирішити ряд завдань, що допомагають забезпечити комфортні умови для
співробітників та гостей інформаційного бюро.
Дизайн інтер’єрного простору інформаційної агенції повинен сприяти кращому
виконанню основних функцій, таких як, наприклад, проведення прес-конференцій та створення
необхідних умов для праці співробітників. Ці завдання вирішуються раціональним
плануванням приміщень, повноцінним обладнанням та оснащенням робочих місць сучасною
технікою.
Яскравим прикладом агентств, що відповідають сучасним вимогам до організації
простору, можуть слугувати: офіс BBC Worldwide (Лондон), офіс інформаційного агентства
Thomson Reuters (Лондон), Інформаційне агентство «Сіньхуа» (Пекін).
Таким чином, інформаційне ангенство – це комплексний поліфункціональний об’єкт,
здатний забезпечити виконання широкого спектру завдань. Реалізація всіх його функцій
потребує дослідження питань оптимальної організації простору з застосуванням сучасних
засобів дизайну у будівництві і оформленні інтер’єру.
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УДК747:725.82
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ
СУЧАСНОГО ЦЕНТРУ МИСТЕЦТВ
Студ. І. О. Островська, гр. МгДі 1-15
Наук. керівник доц. Т. В. Булгакова (КНУТД)
Київський національний університет технологій та дизайну

Центр сучасного мистецтва – функціональний сучасний інноваційний культурний центр
з широкою сферою компетенцій, який стимулює практики поширення та розвитку у місті
сучасного мистецтва, а також надає технічну підтримку у процесі організації культурних
заходів. Найголовніша його функція – збирання, вивчення і експонування пам’яток історії,
культури, мистецтва. Це є простір для проведення виставок сучасного мистецтва та культурномасових заходів, пов’язаних з дизайном, кіно, модними показами, архітектурою, літературою і
театром, а також для організації бізнес-заходів. Простір таких центрів дозволяє створювати
події будь-якої складності і типу. Такі центри намагаються організувати свою роботу так, щоб
відвідувач мав змогу ознайомитися з будь-якою експозицією самостійно, а способами надання
інформації є етикетаж, путівники та брошури з конкретних експозицій, аудіозаписи,
відеоматеріали. Потенційні відвідувачі – це молодь, студенти, школярі та діти дошкільного
віку, які будуть регулярно відвідувати центр з друзями та батьками.
Розподіл площі між основними групами приміщень залежить від величини центру і
його значущості. Орієнтовні співвідношення площ такі: експозиційні зали – 45–55%;
фондосховища – 20–25%; допоміжні та обслуговуючі приміщення – 25–35%. Виходячи зі
спільності функціонального призначення та внутрішнього взаємозв’язку, в складі центру
виділяють основні групи приміщень: вестибюль; експозиційні зали; лекційна зала;
адміністративні, робочі та підсобні приміщення; лабораторії і майстерні; фондосховища;
технічні приміщення.
Об’ємно-просторова організація мистецького центру залежить від задуму й ідейнохудожньої концепції автора. Одним із принципів об'ємної побудови є «універсальний простір»,
що міняється і трансформується в часі відповідно до вимог експозиції. Нерозчленований
вільний простір має мінімум архітектурних елементів: відсутні внутрішні опори, ніщо не
відволікає від експозиції. При вільному плані і подібній організації просторового середовища
твори мистецтва взаємодіють один з одним і з навколишнім простором.
На основі наявного матеріалу можна зробити висновок, що проектування, розвиток та
обладнання сучасних центрів мистецтв є важливим завданням для будь-якої розвиненої
держави, бо саме в таких закладах гартується культурний і ментальний рівень підростаючого
покоління, закладається розуміння культурних цінностей країни та формується загальний
погляд на всесвітню культуру загалом.
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УДК 727:02
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІНТЕР’ЄРУ УНІВЕРСАЛЬНИХ
БІБЛІОТЕК
Студ. О.А. Попадюк, гр. МгДІ-2-15
Наук. керівник доц. Т.В. Булгакова
Київський національний університет технологій та дизайну

В умовах сучасної комп’ютеризації бібліотека перестала бути тільки місцем
зберігання документів. З точки зору функціональної організації, сучасна бібліотека
позбулася встановленої чіткої ієрархічної організації простору. Принцип вільного
планування - композиційно вільне планування, приміщення перетікають одне в одне,
що дозволяє відвідувачам освоювати простір в цілому, а не відокремлену його частину.
Бібліотека - ядро громадського центру, стержень, який забезпечує взаємодію
всіх тематичних блоків. Бібліотечний простір, будучи єдиним, ділиться на три
функціональні зони: зона адміністративних приміщень, зона приміщень для культурномасової роботи та ядро, в обсязі якого з'єднуються всі служби, пов'язані з читанням:
абонемент, читальні зали, дорослий і дитячий відділи, які групуються навколо однієї
кафедри, де ведеться прийом і запис нових читачів, видаються і приймаються книги. Ця
схема дозволяє правильно розподілити рух читацьких і книжкових потоків, шляхи
пересування персоналу.
У стінах сучасних бібліотек знаходять собі місце мобільні виставкові зали,
музейна частина, медіатеки , приміщення для гурткових і групових занять - коворкінги,
зали для проведення конференцій і показу фільмів, дитячі ігротеки. Ці зони
взаємопов'язані і залучають різні групи населення. Саме тому популярними стають
бібліотеки такі як: бібліотека Джуліан Стріт в Прінстоні, США, міська бібліотека
Бюгге, Бельгія та бібліотека «Проспект» в Москві.
Ми бачимо, що за останні три-чотири десятиліття образ бібліотеки піддався
істотному коригуванню. Зі сховища з обмеженим доступом бібліотека перетворилася в
суспільно-культурний центр, в місце проведення дозвілля і отримання освіти. Змінився
також архітектурний вигляд - автори проектів стали приділяти більше уваги як
функціональній стороні організації простору, так і образному вирішенню інтер’єру, в
створенні якого максимально використовують сучасні екологічні матеріали,
багатофункціональні меблів та обладнання.
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УДК 004.94
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ 3DS MAX
Студ. Т.О. Бурячек, гр. БДі1-13
Наук. керівник доц. О.В. Вишневська
Київський національний університет технологій та дизайну

Однією з найважливіших задач тривимірного моделювання є створення реальних
моделей, які точно передають геометричну форму об’єктів. Це потребує знань можливостей
інструментів тривимірного моделювання. Програма 3ds Max – це потужна за своїми
можливостями програма, яка дозволяє різними способами створити складну 3D модель. Якість
моделі залежить від кваліфікації користувача програми. Але дуже реалістичні моделі мають
велику кількість полігонів, що спричинює переповнення вільної оперативної пам’яті,
призводить до зниження продуктивності системи. Тому, крім точності моделювання, важливим
є зменшення кількості полігонів моделей без порушення їх геометрії. Саме це й є основним
завданням цієї роботи – пошук методів оптимізації моделей 3ds Max.
Насамперед зазначимо, що існують декілька модифікаторів, які з різним ступенем
оптимізують 3D модель. До них належать MultiRes, Optimize, ProOptimizire.
Модифікатор MultiRes (Мультірозрізнення) оптимізує структуру сітки за рахунок
послідовного злиття близько розташованих граней. Це зменшує витрати пам’яті та прискорює
візуалізацію тривимірної сцени. У розділі Generation Parameters (Параметри генерації)
необхідно натиснути кнопку Generate (Генерувати) для того, щоб запустити початковий
прорахунок сітки. Після цього стають доступними параметри в розділі Resolution (Розрізнення).
Зменшення значення параметрів Vert Percent (Процент вершин) та Vertex Count спрощує сітку,
кількість граней зменшується. Регулювати цей параметр потрібно доти, доки поверхня
залишається згладженою.
Модификатор Optimize (Оптимізація) слугує для оптимізації сітки об’єкта, зменшує
кількість його граней та вершин. На відміну від модифікатора MultiRes, він оптимізує
автоматично, не дозволяє задавати процент ребер, які залишаться. Загальні налаштування
задаються двома параметрами Face Tresh (ступінь деградації поверхонь) та Edge Tresh (ступінь
деградації ребер). Високі значення суттєво погіршують геометрію моделі.
Модифікатор ProOptimizire дозволяє задавати проценту кількість вершин. При
застосуванні модифікатора ProOptimizire спочатку активується кнопка Calculate, потім
корегується процент вершин моделі так, щоб не постраждала геометрія, але була зменшена
кількість граней.
Для оптимізації моделей можна також застосувати вбудовану утиліту Polygon cruncher.
При активації утиліти у вікні Рarametrs натискується кнопка Оptimize selection (оптимізація
виділеного). За цим у вкладці Сompute scene optimization налаштовуються параметри
зменшення полігонів.
Ще однією можливістю зменшення об’єму файлу є використання об’єкта VRayProxy,
який замінює складний об’єкт з великою кількістю полігонів на об’єкт, який буде мати значно
меншу кількість граней, але буде видимим тільки при візуалізації сцени візуалізатором VRay.
Спочатку до складного об’єкта застосовують необхідні матеріали, експортують його у vray
mesh з необхідним зменшенням граней, потім замінюють об’єктом VRayProxy, до якого
призначають збережений матеріал.
Одним з методів спрощення сцени є застосування матеріалів, які імітують складні
нерівні поверхні. У склад таких матеріалів можуть входити карти Bump (рельєфність)
Displacement (зміщення), Opacity (непрозорість) та інші.
Знання різних можливостей оптимізації моделей 3ds Max та їх застосування дає змогу
суттєво прискорити процес тривимірного моделювання. Наступним кроком досліджень має
стати поріняльний аналіз методів оптимізації між собою.
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УДК 72.012.8+747:727.112
ОРГАНІЗАЦІЯ ГНУЧКОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ТИПОВОМУ
КЛАСНОМУ ПРИМІЩЕННІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Студ. Т. Ю. Жембровська, гр. МгДі 2-15
Наук. керівник доц. Д.Ю. Косенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Прогресивною тенденцією розвитку сучасної школи є гнучка організація навчального
процесу та, відповідно, навчального простору. Проте типові шкільні будівлі, збудовані за
проектами 1930–80-х років, не враховують такої можливості. Метою проведеного дослідження
є виявлення фактичної можливості організації гнучкого навчального простору в типовому
класному приміщенні орієнтовною площею 50м2, що характерне для зазначених будівель. Для
цього ми спостерігали різні види діяльності учнів третього класу Вальдорфської школи, що
активно використовує методи гнучкої організації навчального процесу. Клас складається з 27
учнів, приміщення обладнано двомісними учнівськими столами з натурального дерева та
такими ж лавами.
Діти багато рухаються, періодично у них відбувається зміна видів діяльності. Вони
пишуть та малюють (сидячи на лавах при столах або на підлозі на подушках, використовуючи
лави як столи), займаються усним мовленням (сидячи або стоячи в колі), грають на музичних
інструментах (сидячи в колі), займаються рукоділлям і живописом (сидячи), читають (сидячи в
колі), під час рухливих ігор простір посередині класу звільняється, щоб діти могли активно
рухатись. Усі ці види діяльності, хоча й з певними просторовими обмеженнями, можуть
відбуватись у зазначених вище умовах. На нашу думку, умови організації навчального процесу
можна покращити за рахунок вдосконалення меблів. Основними недоліками наявних
учнівських меблів є:
• вага: меблі дуже важкі, їх важко пересувати силами учнів;
• габарити: меблі займають забагато місця у приміщенні; при цьому окремі параметри
не відповідають потребам, скажімо, ширина лавки недостатня для того, щоб використовувати її
в якості столу для писання та малювання сидячи на підлозі;
• меблі не здатні трансформуватися, немає можливості скласти їх та звільнити більше
простору для рухливої діяльності.
Таким чином, можна зробити висновок, що типове класне приміщення має дещо
недостатню площу для організації гнучкого навчального простору, Гнучка організація
навчального процесу в таких умовах можлива, але стикається з певними труднощами. Частково
ці труднощі можна компенсувати за допомогою удосконалення вже існуючих конструкцій
учнівських меблів та впровадження нових моделей.
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УДК 747:727.4
ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПРОЕКТУВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ
Студ. А.Я. Кирилич, гр. МгДІ1-15
Наук. керівник доц. Д.Ю. Косенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Позашкільні установи є центрами організаційно-масової та пошуково-дослідницької
роботи з дітьми та молоддю, установами, які організовують різноманітні творчі конкурси,
фестивалі, виставки, акції, змагання. Але на сьогоднішній день екологічні центри та станції
юних натуралістів втрачають свою популярність та значимість. Актуальність реконструкції
існуючих позашкільних навчальних закладів полягає у забезпеченні потреби у сучасному
просторі, що спрямовує дітей до виявлення здібностей талантів шляхом дослідження,
осмислення та збереження природи. Інтер’єр центру повинен відповідати логічній
послідовності «праця-дослідження-навчання».
Постає питання організації простору приміщення еколого-природничого центру:
першочергово визначення кола проблем та упорядкування норм з метою удосконалення
процесу організації проектування школи шляхом розширення її функцій та якості.
За кордоном в останні роки екологічне виховання та освіта відносять до однієї з
найважливіших державних програм. Створюються центри безперервної екологічної освіти та
розвитку. Особливою характеристикою таких центрів є синтез навчального простору з
робочим, що позитивно впливає на навчання. В якості прикладу можна навести, зокрема,
мінімалістичний концепт дитячого центру-ферми від італійської команди дизайнерів Габріеле
Капобіанко, Едоардо Капуццо, Джонатана Лазара і Давида Трояні. Альтернативна зелена школа
на Балі від Джона і Синтії Харді поєднує природне середовище з навчальним. Іншу організацію
навчального простору має Experium – Академія наук в Каліфорнії. Інтер’єр не має мотиву «екообразу», однак як екстер’єрна одиниця гармонічно вписується в загальну композицію.
Таким чином, за результатом аналізу досвіду інших країн, випливає, що найкращим
шляхом для реорганізації позашкільних навчальних закладів є створення простору школилабораторії, ферми, саду. Основними цілями створення таких центрів є: організація
продуктивної інтерактивної зони спілкування дитини з природними об`єктами, підведення до
інтуїтивного дослідження природного середовища, орієнтування на створення нових проектів,
формування екологічної етики, виявлення та підтримка здібностей дитини, спонукання
аналітично думати. В цілому можна сказати, що однією з основних цілей таких установ
повинна бути екологізація життя людини в широкому сенсі цього слова.
Для вирішення цієї проблеми розроблено загальну схему організації функціональних
зон: біологічна лабораторія, комп’ютерна лабораторія, конструкторська лабораторія, теплиця,
сад, город, лекторій, клас, зони активних та тихих ігор, вільна бібліотека. В результаті аналізу
досвіду проектування в громадських інтер’єрах виявлено, що: характерна функціональнопланувальна структура – відкритий об’єднаний простір – залежно від індивідуальної тематики
архітектури (орієнтація на плавні біотичні форми). Для створення форм використовуються
матеріали безпечного екологічного виробництва (вторинна переробка, використання тільки
природних матеріалів).
Результати дослідження дають підставу зробити висновок: сучасне суспільство
потребує організації навчальних закладів, орієнтованих на сучасні тенденції у світі.
Відбувається інтеграція просторів різних сфер життя людини не тільки в великих масштабах,
але й в малих. Зокрема, концептом організації простору є об’єднання практичних природних
зон чи лабораторій з навчальними закладами. Ефективність даного методу створення
екоголого-натуралістичного центру підтверджується аналізом іноземного досвіду.
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Дозвілля виступає як чинник становлення та розвитку особистості, засвоєння нею
культурних і духовних цінностей. Цей процес називається соціалізацією, а культурно-дозвільна
установа є інститутом соціалізації.
Соціалізація особистості відбувається в основному на базі групового досвіду. Саме в
результаті соціальної взаємодії людей в малих і більш-менш великих соціальних групах
відбувається засвоєння людиною накопичених суспільством знань і досвіду, вироблених ним
цінностей і норм. Це становить фундамент світогляду для будь-якої нормальної особистості і
разом з тим для єдності і цілісності соціальної групи та всього суспільства. У культурнодозвільній установі відбувається процес розширення, множення соціальних зв'язків індивіда із
зовнішнім світом. Це є спільною характеристикою сфер, в яких здійснюється соціалізація:
діяльність, спілкування, самосвідомість. Можна сміливо стверджувати, що сучасні культурні
установи виступають своєрідним «центром» об'єднання і взаємодії цих трьох сфер, змінюючи
особистість. Отже потреба у створенні таких установ є надзвичайно актуальною і найбільш
вірогідним шляхом одержання їх в умовах важкого соціально-економічного стану країни є
перебудова з метою пристосування існуючих, значних за площею, будівель і споруд, які
втратили своє цільове функціональне призначення і перебувають в стані занепаду. До цієї
категорії будівель найбільше підходять майнові комплекси промислових об'єктів, фабрик,
заводів, які давно не використовуються за призначенням і створюють техногенні проблеми
містам, породжують депресивне міське середовище. Взявши за основу реновувати таку
категорію будівель, уявляється можливим не тільки створити місця дозвілля і соціалізації
молоді, а і вирішити значні архітектурно-містобудівні проблеми гуманізації міського
середовища.
За реновації будівлі промислового об'єкта на визначення формату і об'ємно-планувального рішення культурно-дозвіллєвого центру значний вплив мають чинники та характеристики існуючої структури та історико-культурної цінності об'єкта, який перебудову-ється.
До них уявляється можливим віднести наступні: наявність значної площі об'єкта, яку необхідно
освоїти; значна висота стель, залишки технологічного обладнання, що потребує утилізації,
відсутність психологічного комфорту існуючих приміщень, потреба в зміні об'-ємнопланувального рішення, захист від корозії і зміцнення будівельних конструкцій існу-ючих
будівель, дезактивація впливу шкідливих речовин, що залишились після попереднього
використання; реблагоустрій та реозеленення предметного середовища.
За врахування означених особливостей реновані заклади культури зможуть надавати
спільній соціально-культурній діяльності молодих людей нову якісну визначеність, значимість, як для окремої особистості, так і для груп людей, для суспільства в цілому. У цьому
саме і полягає зміст реновації будівлі під заклад культури рівня соціально-культурного
інституту. Дані культурні центри створюватимуться на основі добровільного об'єднання
державних, громадських, приватних закладів культури. Мета їхнього створення – інтеграція
споріднених соціально-культурних об'єктів, використання сприятливих умов для реалізації
творчого потенціалу, організація спільних, великомасштабних регіональних заходів, розробка і
реалізація соціально-культурних програм.
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Заклади харчування при вищих навчальних закладах є соціально орієнтованими
підприємствами закритого типу. Головна їхня мета – задовольняти потреби молоді в
раціональному харчуванні з тим, щоб сприяти збереженню їхнього здоров’я, підвищенню
працездатності.
Аналізуючи мережі приміщень громадського харчування на базі ВНЗ, можна виділити
такі типи закладів: їдальня, дієтична їдальня, їдальня - роздавальна, кафе, кафетерій, буфет
Основний тип закладу харчування при ВНЗ – їдальня. Додаткові види харчування
організовують кафе, закусочні, буфети, кафетерії. Буфети і кафетерії не забезпечують
дотримання вимог раціонального харчування, користування їхніми послугами доцільно як
доповнення до основного приймання їжі в їдальні. На практиці застосовується також виносна
торгівля на поверхах навчальних корпусів кондитерськими і хлібобулочними виробами,
напоями.
Доведено, що коли ви слухаєте навіть найзахоплюючу лекцію, то через 40 хвилин ваша
концентрація розсіюється, і ви починаєте втомлюватись. Тому для вдосконалення приміщень
закладів громадського харчування при університеті слід встановити невеликі кав’ярні з
мережею безкоштовного Wi-Fi. Тобто створити місце в якому студенти зможуть відпочити під
час короткої перерви та скористатися Інтернетом.
Проблемою інтер’єрів закладів громадського харчування на базі ВНЗ є відсутність
єдиного стилю. Єдність стилю в інтер'єрі досягається співвідношенням об'ємно-просторового
вирішення, колірної гармонії,
системою освітлення та декоративними елементами. З
вирішенням інтер'єрів має бути органічно пов'язане оформлення технологічного, торгівельного
і холодильного устаткування в закладі, стиль меблів та посуду.
Дизайн-проект будь-якого закладу харчування розробляється з урахуванням безлічі
факторів: місця розташування; наявності поблизу закладів схожої тематики; психологічного
образу середньостатистичних даних відвідування; специфіки продукції; цінової політики;
режиму роботи; назви; технологічних особливостей - наявності відкритої кухні, якщо така є,
стійки бару, шведського столу, кількості посадкових місць, тощо. Якісний дизайн передбачає
правильний підбір красивих і зручних меблів, що гармонують зі стилем інтер'єру; грамотне
розміщення освітлювальних приладів; єдиний стиль дизайну фасаду з його внутрішнім
оздобленням; забезпечення належного рівня і якості обслуговування;.
Є декілька важливих прийомів у вирішенні сучасного інтер'єру закладів громадського
харчування, – поділ простору торгівельного залу на окремі зони та сектори. Для цього
використовують розсувні стіни, невисокі перегородки. Обов’язковим є поділ загального
простору на дві різні за атмосферою, устаткуванням і емоційно-психологічним спрямуванням
частини – зону споживання і зону обслуговування.
Таким чином заклад громадського харчування при університеті повинен реалізувати всі
визначені вище особливості, означену специфіку обслуговування і головну функцію – сприяти
утилітарному задоволенню вітальних потреб студента за умов створеного емоційнопсихологічного комфорту, що неможливо без художньо-естетичного, дизайнерського
оформлення інтер’єру.
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На сьогоднішній день меблева галузь переживає небувалий бум нових напрямків,
оригінальних ідей і тенденцій. Практичність меблів, ергономічність і простота використання ось основні критерії, на які сучасні дизайнери роблять основний акцент при розробці нових
проектів. На зміну жорстким меблевим конструкціям стандартній комплектації прийшли
абсолютно нові модульні комплекти.
Відмінною деталлю створення функціональної кімнати в гуртожитку, є необхідність в
одному приміщенні поєднати не тільки вітальню і спальню, але ще і їдальню і робоче місце.
Існує кілька варіантів конструкцій подібних моделей: ліжко на коліщатках, відкидний
механізм, підйомний механізм, спальня на антресолі, трансформер: ліжко-робочий стіл,
трансформер: ліжко-диван.
Завдяки вдосконаленню технологій виробництва меблів, з'явилася можливість
виробляти модульні системи з більш округлими формами, з великою кількістю елементів
декору. Деякі сучасні моделі модульних корпусних меблів додатково оснащуються
внутрішньою підсвіткою, що робить їх експлуатацію більш зручною.
Модульні м'які меблі. Дивани - бувають двох типів: секційні і не закріплені. У першому
випадку всі деталі «намертво» стягнуті заводським способом. Замовник вибирає необхідну
кількість посадочних місць, вид підлокітників, до ніжок.
Другий вид модульних меблів - мобільна. У таких меблях блоки сидінь не
скріплюються жорстко, їх просто встановлюють поруч. Значить, ці блоки можна поміняти
місцями: додати або прибрати модулі.
Корпусні меблі за аналогією з м'якими меблями можуть постійно змінюватися.
Покупець сам вирішує, якою буде його стінка або шафа, їх розмір, висота і кількість секцій.
Для цього підбираються модулі потрібної глибини, ширини і висоти і використовуються в
різних цілях: для зберігання білизни або одягу, для установки побутової техніки або
облаштування робочої зони.
Сучасні дизайнери модульних меблів експериментують не тільки з формами виробів,
але і матеріалами для їхнього виробництва. Найвишуканішим матеріалом по праву вважається
масив натуральної деревини. У виробництві меблів найчастіше застосовується деревина дуба,
вільхи, клена. Однак меблеві вироби з деревини листяних порід коштують дуже дорого. Тому з
метою здешевлення кінцевого продукту виробники меблів все частіше застосовують метал,
пластик і скло.
Вартість модульних систем корпусних меблів залежить не тільки від матеріалу, з якого
вони виготовлені, а й від кількості елементів і наявності фурнітури. Велику роль у формуванні
ціни відіграє наявність дверей. Гарнітур модульних меблів з відкритими полицями і стелажами
буде коштувати на порядок дешевше ніж такий же, але з дверцятами.
Меблі для гуртожитків загалом використовується всі однотипні. Зазвичай це шафа,
ліжко, тумба і стіл зі стільцями. Відмінним вихідом з цієї ситуації буде використання
модульних меблів.
Класичні корпусні конструкції - масивні шафи і комоди - мало пристосовані під умови
невеликих квартир, де кожен квадратний метр на рахунку. А модульна система легко може
бути розставлена по кутах і трансформована, дозволяючи раціонально організовувати простір.
По суті, такі меблі - це конструктор, з якого кожен може створити те, що йому необхідно в
певний момент.
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ДОШКІЛЬНІ МЕБЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Студ. О.В. Собчук, гр. МгДІ-2-15
Наук. керівник доц. Д.Ю. Косенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Перше яскраве враження дитини, яка вперше переступає поріг дитячого садку – яскраві і
незвичайні меблі, які абсолютно не схожі на ті, що вдома. Відомо, що бажання малюка гратися,
спати, вчитися і займатися творчістю багато в чому залежить від обстановки та облаштування
приміщення.
Меблі для дитячих дошкільних закладів включають предмети різного функціонального
призначення. Набір меблів для дитячих садків обґрунтований специфікою виховного процесу
дошкільного закладу і включає предмети різного функціонального призначення: столи, стільці,
системи зберігання іграшок, матеріалів для творчості тощо.
Головне завдання у проектуванні дитячих меблів – формування найбільш гармонійного
предметного середовища в приміщенні й створення сприятливих умов для виховного процесу.
Меблі займають особливе місце в наповнені ігрових кімнат, оскільки саме ці атрибути
стають центрами виділених зон. Вони займають важливе місце у формуванні враження про
життя, формують відчуття комфорту та захищеності у дітей.
В сучасному світі існує декілька різновидів дитячих меблів для облаштування дитячих
дошкільних закладів.
Меблі, що традиційно використовуються у вітчизняних дитячих дошкільних закладах,
майже не змінювались з 60-х років. Такі меблі виготовляються з ДСП з ламінуванням сірого
кольору або у яскравих кольорах. Форма таких меблів є результатом масштабування
«дорослих» меблів, що ніяк не відповідає сучасним методикам виховання дітей.
В Україні дедалі частіше традиційні дитячі дошкільні заклади змінюють свої методики
виховання на більш сучасні. Всі вони відрізняються методиками виховання, що впливає на
облаштування простору дитячих садків.
Методика Монтессорі робить особливий акцент на виборі предметів, що оточують
дитину, сприяючи її розвитку. Меблі для Монтессорі-простору слугують для розвитку
практичних навичок дітей. Це легкі стільці та столи, які діти можуть самостійно переставляти.
В таких дитячих дошкільних закладах досить жорстке зонування, зони поділяються за видами
діяльності дітей. Характерними для цих зон є полиці та стелажі, кожна полиця має чітке
призначення для зберігання матеріалів діяльності дітей у тій чи іншій зоні. Для виготовлення
цих меблів використовується натуральна деревина, деякі деталі фарбують у яскраві кольори.
Такі меблі мають просту геометричну форму з відсутністю гострих кутів.
У дитячих дошкільних закладах Вальдорфської педагогіки меблі спрямовані на розвиток
особистості дитини, її творчості та талантів. Основою даної педагогіки є свобода. Вальдорфські
меблі легкі, відрізняються міцністю, використовуються для ігор, як будівельний матеріал,
повністю змінюючи простір. Традиційний набір меблів доповнюється лавками та особливими
стійками-ширмами. Такі меблі виготовляються з натуральної деревини. Деревину не фарбують,
її шліфують та покривають натуральним лаком, залишаючи незмінною текстуру дерева. Меблі
мають органічні форми, забезпечуючи дітям зв'язок з природою. Системи зберігання, полиці та
стелажі для матеріалів для ігор та творчості функціонально не відрізняються від традиційних,
проте також виконуються з натуральних матеріалів та в органічних формах. В Україні немає
виробництв, які виготовляють меблі для цієї педагогіки, їх виготовляють лише на замовлення.
Особливістю меблів сучасних дитячих дошкільних закладів є мобільність та
багатофункціональність. Легкість та простий дизайн меблів дозволяє трансформувати простір
та пристосувати його до різних видів діяльності.
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УДК 745.05.04
ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ МЕБЛІВ
ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
Студ. О.В. Воєводіна, гр. БДі1-12
Наук. керівник доц. Д.Ю. Косенко
Київський національний університет технологій та дизайну

В наш час все більше й більше зводиться громадських будівель під офіси, з’являться
багато кафе, вільних арт-просторів, приватних шкіл та курсів, удосконалюються бібліотеки. Всі
ці приміщення поліфункціональні, розраховані на велику кількість людей. Тому в цих
просторах часто застосовують трансформовані меблі. Такі меблі дозволяють економити місце
та підлаштовуються під сучасні потреби.
Трансформовані меблі уявляються можна розглядати за декількома критеріями: за
способом трансформування, за прийомами трансформування, за матеріалами, за
формоутворенням.
За способом трансформування можна виділити:
1. Меблі, що складаються (вбудовані та мобільні). Такі меблі призначені для
тимчасового використання, після чого складаються у компактний пакет та не займають місце у
приміщенні. Вбудовані меблі такого типу кріпляться до стіни, підлоги або стелі. Мобільні
меблі можливо переносити та складувати в іншому приміщенні.
2. Меблі, що розмножуються. Такі меблеві вироби не змінюють форму, але компактно
вкладаються один в одний.
3. Меблі, що змінюють функцію та композицію.
Можна виділити такі прийоми трансформації меблів:
1. Традиційний спосіб трансформації (пантографічний).
2. Трансформація псевдоповерхонь, утворених гратчастою структурою.
3. Вкладання.
4. Сегментація.
5. Прийом рухливих слайсів.
6. Зміна кривизни м’яких елементів.
За матеріалами трансформовані меблі бувають із дерева, з пластику, текстильні,
комбіновані. За формоутворенням можна розрізнити меблі, що створюються з використанням
площин, поверхонь одиночної та подвійної кривизни (додатної чи від’ємної), меблі зі зміною
кривизни поверхонь.
В порівнянні із традиційними прийомами трансформування меблів, сучасні мають
більше можливостей завдяки новим технологіям та матеріалам. Проектування
трансформованих меблів сьогодні є одним з провідних напрямків, що динамічно розвивається.
Проте теоретичне осмислення сучасних тенденцій в цьому напрямку є поки що недостатнім,
багато питань залишаються відкритими та потребують подальших досліджень.
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УДК 747
ФОРМОУТВОРЕННЯ НАСТІННИХ СВІТИЛЬНИКІВ
ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ ДЖЕРЕЛОМ СВІТЛА
Студ. Є.В. Бочкарьова, гр. БДі 3-12
Наук. керівник доц. Д.Ю. Косенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Існують мільйони різних модифікацій світильників, і, незважаючи на це, дизайнери
наполегливо продовжують проектувати різноманітні форми елементів інтер’єру, що світяться.
Поява нових технологій, матеріалів, стилів і концепцій дозволяє проектувальникам знаходити
оригінальні і образні рішення. Розвиток світлодіодів революційно змінив підхід до
формоутворення світильників. Основними відмінностями світлодіодів від ламп розжарювання
та люмінесцентних є:
- невеликий розмір;
- низька температура нагріву джерела світла;
- довговічність;
- безпека та екологічність;
- низька напруга та низьке споживання енергії.
Ці характеристики дозволяють використовувати світлодіодне освітлення в
найрізноманітніших формах настінних освітлювальних приладів.
Сучасні SMD-світлодіоди відрізняються дуже компактним розміром – до 2 х 2 мм, і в
той же час є повноцінним джерелом світла. Завдяки такому розміру можна створювати
світильники різних форм, не зважаючи на її складність.
Світлодіод можна застосовувати для світильників з різних матеріалів, оскільки його
температура значно менша за лампу розжарювання. Беручи до уваги цю характеристику,
створюються світильники з матеріалів, які не використовуються при лампах розжарювання та
люмінесцентних: пух, пір’я, папір тощо.
Термін служби світлодіода в кілька разів перевищує термін придатності лампи
розжарювання і люмінесцентної лампи, тому світильник може не розбиратися для заміни
джерела світла, що спрощує конструкцію світильників. По закінченню терміну служби
утилізується вся лампа зі світлодіодом.
Не менш важливим фактором у використанні світлодіодів є повна екологічна безпека,
яка дозволяє зберігати навколишнє середовище, не вимагаючи спеціальних умов по утилізації:
світлодіодний світильник не містить ртуті, її похідних і інших отруйних, шкідливих або
небезпечних складових матеріалів і речовин.
Завдяки низькій напрузі джерела світла з’явилися акумуляторні світлодіодні
світильники. Такі світильники дуже зручні в експлуатації, оскільки вони можуть не
прив’язуватися до електричної мережі.
Таким чином, зазначені особливості світлодіода дають можливість урізноманітнити
форми і конструкції світильників, виконувати їх з таких матеріалів, які неможливо
використовувати у світильниках з традиційними джерелами світла.
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УДК 747:004.925.8
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАГІНУ POPULATE:TERRAIN ДЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ЛАНДШАФТНИХ СЦЕН В 3DS MAX
Студ. С.П. Борщова, гр. БДІ 2-13
Наук. керівник ст. викл. К.В. Донець
Київський національний університет технологій та дизайну

3DS Max – відоме програмне забезпечення для 3D-моделювання, анімації та візуалізації.
Сцени, створені у середовищі 3DS Max, відрізняються високим ступенем деталізації та мають
багато можливостей для редагування.
Проте, недоліком може бути розмір готового файлу та перенавантаження ПК, через яке
збільшуються час рендеру сцени. Задля полегшення роботи програми існує безліч додатків.
Одним з таких є Populate: Terrain. Це скриптований плагін для Autodesk 3DS Max, що дозволяє
швидко створювати місцевість по контурним лініям або за вже існуючою геометрією каркасних
сіток. Також, перевагою цього плагіну є те, що створена модель має в собі значно менше
полігонів, ніж аналогічна модель, створена лише завдяки полігональному моделюванню, що
значно зменшує навантаження на ПК.
Принцип роботи плагіна полягає в тому, що він накладає сітку по лініям контуру або за
вже існуючими каркасними сітками і таким чином розбиває її на менші площини.
Розмір сітки розбивання можна налагоджувати за потреби деталізації моделей. Populate:
Terrain дозволяє робити це декількома способами: задаючи кількість ліній розбивки по
горизонталі та вертикалі, задаючи реальний розмір клітин розбивки або процент площі кожної
клітини відносно фігури. Плагін може бути застосований до будь-якої фігури та площини,
незалежно від їх розмірів та форми.
Також зручністю використання плагіну є те, що при створенні полігональної моделі зі
сплайну звичайні інструменти 3DS Max розбивають фігуру на численні трикутники, а Populate:
Terrain робить те ж саме за допомогою однакових за розмірами чотирикутників, залишаючи
оригінальні межі фігури. До того ж, грані геометрично правильної форми дозволяють
зменшити імовірність появи проблем з рендером моделі. Аналогічно плагін діє при створенні
багаторівневого ландшафту з контурних ліній. Скрипт при цьому використовує звичайну
геометрію 3DS Max, тому його можна застосовувати навіть у більш пізніх версіях програми, а
також робити рендер за допомогою сторонніх систем візуалізації.
Крім всього вищеназваного, у плагіні присутні ще декілька корисних функцій:
 Можливість застосування Turbo Smooth відразу під час застосування додатку;
 Скрипт дозволяє робити об’єднання вершин на ребрах між клітинами сітки;
 Існує опція перетворення сплайнів у полігони при визначенні скриптом замкнених ділянок;
 Опція Preview grid, що дозволяє бачити результати роботи плагіну та корегувати їх у
реальному часі;
 Опція автооновлення геометрії для швидкого перерахунку зроблених в моделі змін;
 Підтримка стандартних модифікаторів 3DS Max.
Populate: Terrain застосовується переважно для швидкого створення великих нерівних
поверхонь ландшафту, які після цього можна більш детально налагодити за допомогою
полігонального моделювання, надати їм потрібні матеріали та доповнити сцену об’єктами з
3DS Max. Для останнього кроку нерідко застосовується також інші плагіни, наприклад, Forest,
у функції якого входить швидке створення рослинності, елементи якої є низькополігональними,
а також Dreamscape, що дозволяє створювати і здійснювати рендеринг реалістичних пейзажів.
Вивчення можливостей плагіну Populate: Terrain дозволить підвищити ефективність
моделювання, редагування та візуалізації екстер’єрів та ландшафтних сцен при виконанні
дизайн-проектів.
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УДК 004.924
МОЖЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТІВ У ПРОГРАМІ
MAXON CINEMA 4D STUDIO
Студ. В.О. Завгородня, гр. БДі 3-12
Наук. керівник ст. викл. К.В. Донець
Київський національний університет технологій та дизайну

Cinema 4D (скорочений варіант C4D) – це універсальна комплексна 3D-програма, яка
дозволяє створювати і редагувати тривимірні об'єкти та ефекти. Підтримує, як високоякісний
рендеринг, так і анімацію.
Основними перевагами програми Cinema 4D є:
 максимально простий інтерфейс у порівнянні з аналогічними програмами, наприклад 3DS
Max;
 можливість анімації будь-яких параметрів об’єкту;
 базова програма містить інструменти для текстурування, моделювання, рендера і анімації;
 наявність функції глобального освітлення, яка дозволяє створювати дуже реалістичне
освітлення, виконувати фізичний рендер для отримання реалістичних ефектів об’єктивів і
т. ін.;
 наявність у програмі «заготовок», завдяки чому є можливість не створювати усі об'єкти з
початку;
 інтегрування проектів до інших програм пакету Adobe (Illustrator, After Effects);
 дешевша ліцензія, ніж у аналогічних програм.
Cinema 4D використовують у анімації, 3D-моделюванні, рекламі, предметному дизайні,
дизайні інтер’єру, ландшафтному дизайні.
Інтегрування проекту ArchiCAD до Cinema 4D можливе через встановлення плагіну.
Після декількох початкових налаштувань починається робота у Cinema 4D. Після зрівняльного
аналізу аналогічних програм виявлено, що програма Cinema 4D дозволяє налаштувати
освітлення, матеріали, оточуюче середовище досить простим шляхом, за принципом "натиснув
– отримав результат", що особливо актуально для отримання швидкого "чорнового" рендеру.
Cinema 4D створена не тільки для отримання фотореалістичних зображень, а й для
анімаційної презентації проекту, що сприяє повноцінному застосуванню програми від
створення проекту до його візуалізації та презентації.
Програма Cinema 4D спрямована на моделювання, зручне редагування та візуалізацію
інтер’єру. Оскільки програма також розрахована на створення комп’ютерних ігор, вона
облаштована деталізованим опрацюванням середовища. Cinema 4D широко використовується у
архітектурі, візуалізації екстер’єру, ландшафтному середовищі. Програма має можливості
простого налаштування навколишнього середовища, додавання природних явищ, таких як,
райдуга, туман, хмари. Існує можливість налаштування часового поясу, місяця, числа, часу. Це
впливає на розташування сонця на небі, яскравість освітлення, колір неба. Cinema 4D дозволяє
створювати реалістичне озеленення за допомогою примітивів «Hair». Всі об’єкти сцени
редагуються за допомогою простих налаштувань. Для створення заднього плану існують
полегшені моделі озеленення, що мають форму напівсфери. Широкі можливості налаштування
інструменту «Камера» дозволяють презентувати проект не тільки, як статичне фотозображення,
а й створити цілу відеопрезентацію. Можливість створювати віртуальну реальність, анімувати
будь-який об’єкт сцени робить презентацію більш реалістичною, змістовною та яскравою.
Всі означені можливості та переваги Cinema 4D спонукають до активного застосування
цього програмного продукту для комп’ютерного проектування та презентації дизайн-проектів.
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УДК 004.92: 004.4‘236
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЗУАЛІЗАТОРА NVIDIA IRAY У ПОРІВНЯННІ З
ВІЗУАЛІЗАТОРОМ V-RAY ПРОГРАМИ 3DS MAX
Студ. В.Р. Ясменко, гр. БДІ 2-13
Наук. керівник ст. викл. К.В. Донець
Київський національний університет технологій та дизайну

На сьогодні існує велике розмаїття візуалізаторів для 3D-графіки. Для дизайнера дуже
важливо обрати найзручніший та швидкий в роботі візуалізатор, що потребує мінімум затрат
часу на його налаштування та рендер. Саме так позиціонують свій продукт власники технології
візуалізації NVIDIA Iray.
Можливості даного візуалізатору розглянуто на прикладі порівняння з VRay на основі
сцен з максимально подібними умовами за наступними критеріями:
1). Загальна характеристика алгоритму, доступність візуалізатору
NVIDIA Iray – вбудований візуалізатор програми 3DS Max. Є гібридною CPU/GPU
рендер-системою з незміщеним рішенням, частково сумісною з Mental Ray. Використовує GPU
для прискорення трасування променів.
VRay працює як плагін для Autodesk 3DS Max. VRay – CPU-рендер зі зміщеним
рішенням. Ключовими алгоритмами є кеш освітленості ("Irradiance Maps") і карти світності
("Light Cache»). Каустика в VRay може розраховуватися за допомогою фотонних карт.
2). Налаштування параметрів
Iray має такі основні налаштування рендеру: Тривалість рендеру кадру, Iterations Ітерації, кількість проходів (якщо обрати Unlimited (Безмежний) Iterations - при рендеринг буде
тривати до тих пір поки він не буде перерваний вручну); PhysicallyCorrect - безкінечне відбиття
світла, фізично коректне.
VRay має велику кількість налаштувань системи, що створює простір для
експериментів досвідчених користувачів, але новачку досить складно впоратися з ними.
3). Можливості освітлення
V-Ray – рейтрейсний рендер, в якому присутні 4 алгоритми прорахунку глобального
освітлення: Light Cache, Photon Map, Irradiance Map, Brute Force (QMC). VRay використовує
декілька доволі складних, але точних методів прорахунку, таких як метод Монте-Карло, метод
фотонних карт, а також декілька методів освітлення. VRay підтримує відображення ефектів
каустики.
В Iray освітлення можливе на основі карти. Підтримує стандартні і фотометричні
джерела світла з 3DS Max. Підтримує новий тип фотометричного освітлення - профілю IES.
Також можливе освітлення від самосвітних матеріалів і об'єктів. Присутнє фізичне сонце і
небесна система. Швидкість рендерингу при додаванні додаткових джерел освітлення
залишається незмінною.
4) Швидкість рендеру
Iray дає можливість повністю контролювати швидкість рендеру.
V-Ray не дозволяє напряму регулювати час синтезу й точність отриманого зображення.
Швидкість залежить від налаштувань та кількості джерел освітлення.
На основі порівняння рендеру тестових сцен, зроблено висновки, що якість візуалізації з
використанням NVIDIA Iray у порівнянні з VRay, дуже програє, якщо тест проводити з
використання СPU-прискорення. Проте, якщо використовувати GPU - Iray має безліч переваг, а
саме: основний акцент поставлено саме на фізично коректному результаті; Iray надає
можливість повністю контролювати час рендеру; якісний результат дає освітлення сцени
самосвітними матеріалами, HDRI картами, та джерелом PhysSky; цей візуалізатор повністю
імітує фізично-коректне середовище; має власну бібліотеку матеріалів; працює за принципом
«Натискання однієї клавіші», тобто має малу кількість параметрів для налаштування рендеру.
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УДК 7.012:645.414
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ У ДИЗАЙНІ ЛАВ У СЕРЕДОВИЩІ
Студ. Н.О. Варшава
Наук. керівник доц. Скляренко Н.В.
Луцький національний технічний університет

Сьогодні вулична лава – невід’ємна і обов’язкова складова всіх парків, скверів і дворів
багатоповерхових будинків, яка робить відпочинок на свіжому повітрі більш комфортним. Але
проблема полягає в тому, що у містах спостерігається недостатність облаштування зон
відпочинку лавами. Проблема формування міського простору в контексті взаємовідносин
«людина – дизайн – місто» розглядали Н. Зенькович, С. Іванов-Костецький, О. Кліщ,
М. Дьомін, С. Іванов-Костецький, О. Крилатова, проте вони не торкнулися функціональних
особливостей сучасних лав.
Метою статті є виявлення особливостей багатофункціональності вуличних лав як
невід’ємної складової міського простору. Завдання роботи є: класифікувати лави за критерієм
функціональності та їх охарактеризувати.
Сьогодні увага митців зосереджена на вирішенні завдання створення міського простору,
який не лише взаємодіє із суспільством на функціонально-ергономічному рівні, а формує його
духовно-ціннісні орієнтири. Одним із засобів досягнення естетичної виразності середовища є
переосмислення образотворення вуличних лав для відпочинку як найчастіше уживаної
складової міського інтер’єру. Опираючись на світлини з різних міст України та світу, можемо
розділити лави для відпочинку за наступними функціями: сидіння з функцією гри; сидіння з
функцією зберігання; сидіння з функцією лежання; сидіння з функцією парковки; сидіннятрансформер; сидіння з функцією обертання.
Сидіння з функцією гри. Гра дітей у піску спонукає до розвитку у них дрібної моторики і
пізнання світу. Тому тривале перебування їх у пісочниці потребує врахування функціональних
та ергономічних властивостей ігрового обладнання. Такі лави формуються на основі
конструктивного кріплення сидінь до бортів пісочниці.
Сидіння з функцією зберігання. У конструкції вуличних лав передбачена і функція
зберігання. Особливістю їх є призначення не тільки для сидіння, але й для зберігання різних
речей, дитячих іграшок, особистих речей.
Сидіння з функцією лежання. Конструкція лави з функцією лежання надає простір для
більш приємного відпочинку одного або двох чоловік. Лавочка розроблена для того, щоб
можна було б не просто поміститися, а розташуватися з усіма зручностями: витягнути ноги,
відкинутися назад, почитати книгу, посидіти в гаджеті.
Сидіння з функцією парковки. У багатьох країнах велосипеди використовуються як
основний засіб пересування. Тому цей аспект сприяє пошуку нової функції лави – парковки.
Дизайнери стали створювати унікальні стійки для велосипедів, які потрібні для зручного
паркування.
Лава-трансформер. Необхідність швидкої зміни функціонального призначення меблів
для сидіння зумовили появу лав-трансформерів. Вони мають властивість виконувати функцію
сидіння, разом з тим трансформуватися у лавочки зі столиком, роз’єднуватися на стільці та ін.,
тобто вони виконують безліч функцій.
Лава з функцією обертання. У наш час існує необхідність оновлення сидіння у зв’язку
із забрудненням, намоканням або зламом. Новітні дизайн-розробки лав доповнені функцією
обертання, вони мають рухливі пластини і ручку збоку.
Ідейно-емоційне ставлення дизайнерів до відображеної дійсності, осмислення і оцінки
проблематики підштовхнуло їх на створення саме таких лав. Завданням дизайнерів є створення
комфортності для людства, що їх підштовхує до створення нових функцій лав.
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УДК 697.2
ТЕХНОЛОГІЧНО-КОНСТРУКТИВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ
ПЕЧЕЙ-КАМІНІВ
Студ. Р. І. Каплун
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

Камін – головний пристрій для обігріву будинку, що набув значної популярності в
останнє десятиліття. Основними проблемами при встановленні камінів виступають
великогабаритність і відсутність естетичного вигляду. На сьогодні опалення виступає
важливим чинником при проектуванні сучасних приміщень, що обґрунтовує актуальність
обраної теми.
Питання історії застосування печей-камінів піднімала Т.А. Шемеліна. Дослідженням
фізичних властивостей камінів займались О.П. Любарець, А.І. Горобець, питанням
застосування в інтер’єрі печей-камінів займалася Н.С. Чорна. Автори піднімали питання про
каміни неодноразово в контексті історії, фізики та застосування в інтер’єрі. Проте питання
аспектів формотворення сучасних печей-камінів потребує більш детального дослідження.
Метою статті є виявлення особливостей формотворення печей-камінів. Завдання роботи
є: 1) охарактеризувати сучасні печі-каміни та їх характерні особливості; 2) провести
класифікацію за особливостями експлуатації, матеріалами і технологіями виготовлення; 3)
здійснити конструктивний аналіз каміну в інтер’єрі. Об’єктом дослідження є печі-каміни.
Предметом дослідження є особливості формотворення.
Піч-камін має довготривалий період експлуатації, не схильний до деформацій під
впливом високих температур або механічних пошкоджень. Історія каміну бере свій початок від
кам’яної доби, коли люди потребували тепла у своєму помешканні. На сьогодні існує велика
кількість печей-камінів, які можна виокремити за особливостями експлуатації, матеріалами і
технологіями виготовлення. Існують наступні види печей-камінів: печі з водяним контуром;
каміни з теплонакопичувачем; опалювально-варильна піч; сталева піч; чавунні печі.
За типом топок каміни поділяють на топку відкритого та закритого типу, кожна з яких
володіє певними особливостями експлуатації, а також, особливостями способів обігріву
приміщень. Сучасні каміни, топки яких виконані за технологією відкритого типу, мають
відносно низькі значення ККД, а тому застосовуються виключно для обігріву приміщень
невеликих площ, з досить високими теплоізоляційними властивостями конструкції будівлі.
Каміни з закритими типами топок мають кращі експлуатаційні властивості. Конструкція таких
камінів містить спеціальні дверцята, що закривають вхід топки, і зберігають, тим самим, тепло,
всередині самого каміна. Для забезпечення виконання функції елемента, що нагріває, різні печі,
незалежно від типу топки, печі виконуються з матеріалу, здатного відображати теплову
енергію, що випромінюється в результаті згоряння палива.
За конструктивним рішенням печі-каміни можуть бути фронтальними або кутовими,
або розташовуватися у центрі приміщення. Останні дозволяють ефективно використовувати
сліпі зони кутів приміщень, тим самим істотно заощаджуючи простір.
Отже, важливу роль у проектуванні сучасних камінів-печей відіграють технологічноконструктивні аспекти. Основною характеристикою печі-каміна є його особливість тепло
подачі та довгий період експлуатації. Каміни поділяються за особливостями матеріалів і
технологій виготовлення печей-камінів (піч з водяним контуром; чавунна піч; камінна піч,
сталева піч, піч з теплонакопичувачем, опалювально-варильна піч) для використання в
інтер’єрах. В інтер’єрі камін займає основне місце, він займає центральне положення або
розташовується вздовж однієї із стін або у куті.
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УДК 72.012.8
ЗАМКНУТИЙ РОБОЧИЙ ПРОСТІР ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕР’ЄРУ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОЕКТУВАННЯ
Студ. Д.О. Колеснікова
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

Сьогодні люди проводять більшу частину часу під дахом. Добре спланований інтер'єр
грає велику роль у забезпеченні їх психологічного комфорту. Для цього здійснюється
комфортне і раціональне планування робочого місця для зручності та свободи дій. Робоче місце
є первинною ланкою виробничо-технологічної структури роботи установи. Основною
проблемою сучасних робочих місць є одноманітність. Вони не вирізняються плануванням і
оснащенням всіма необхідними засобами і предметами праці. Завдяки новим технологіям у
світі створюється чимало різноманітних робочих місць, виникає необхідність пошуку нових
ергономічних рішень, матеріалів, композицій.
Метою роботи є висвітлення позитивних та негативних сторін у проектуванні
замкнутого робочого простору. Завданнями статті є: 1) подати загальну характеристику
робочого простору; 2) класифікувати робочі місця за особливостями формоутворення; 3)
охарактеризувати за ергономічними і функціональними параметрами замкнуті робочі місця; 4)
виділити позитивні та негативні сторони робочого простору.
Актуальність теми розглянуто питання організації робочого місця дослідники: В. І.
Білоконенко, Д. В. Кочурова. Дослідники В. І. Білоконенко, Д. В. Кочурова розглянули офісний
простір, робоче місце і освітлення, запропонували перелік меблів і оснащення робочого місця.
Планування робочого місця, проблеми нераціональної організації робочого місця висвітлив В.
В. Солоцких. Вони з’ясували планування, безпеку і меблювання робочого простору. Проте не
подано комплексного дослідження ергономіки, зовнішнього вигляду і формотворення саме
замкнутого робочого простору.
В основі формотворення замкнутого робочого простору лежить звернення до
геометричних форм у проектуванні: куб, циліндр, піраміда, усічена куля, еліпсоїд. Простір,
сформований за геометричними характеристиками куба характеризується наявністю
конструктивних елементів (стелі, підлоги і стін), що вписані у куб. Простір, сформований за
геометричними характеристиками піраміди, характеризується зовнішньою подібністю до
пірамідальної форми. Трикутні форми меблів є доповненням інтер’єру, вони є доцільними при
використанні значної кількості ребер. Важливу роль відіграють робочі зони, що здатні
трансформуватися. Вдалим прикладом є циліндрична форма, яка сформована з окремих частин,
здатних утворювати нові елементи. Також у проектуванні замкнутого робочого простору
використовуються інші форми – еліпсоїдний, кулеподібний та інші. Вони стають основою
формотворення предметних або природних образів. Використання прототипів природи
створює враження зміни атмосфери природного середовища.
Проблемою в замкнутому просторі є маловмісткість, неможливість зміни положення
тіла людини. Звичайне приміщення можна провітрити за допомогою відкриття вікон,
замкнутий робочий простір не оснащений такою функцією. Недостатня кількість природного
освітлення погіршує самопочуття і впливає роботу людини. Коли в замкнутому робочому
просторі працює двоє і більше осіб, ймовірність захворіти якоюсь інфекцією від іншого
працівника зростає в декілька разів.
Отже, замкнутий робочий простір поділяється на простір, сформований за
геометричними характеристиками фігур (куб, циліндр, піраміда, усічена куля, еліпсоїд) і
простір, де форми наслідують предметні, використовувані в середовищі життєдіяльності
(трейлер, човен, м’яч, автомобіль). Основні тенденції у проектуванні замкнутого робочого
простору визначаються застосуванням новітніх технологій, пошуком образів, матеріалів.
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ХУДОЖНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ФОРМИ ВИШИВКИ У ПРОЕКТУВАННІ
СУЧАСНИХ ЖИТЛОВИХ ІНТЕР’ЄРІВ
Студ. О.П. Панасюк
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

Вишивка – давно відомий український атрибут. Сучасні інтер’єри громадських споруд
все частіше стають схожими на традиційне українське житло, проте їх використання у
проектуванні житла є мінімальним. Сьогодні використовуються новітні технології виконання
вишивки та її введення у меблі, побутові предмети. Таке поєднання давнього з сучасним
створить нове бачення національного мистецтва у Європі та за її межами.
Проблематика застосування вишивки в сучасному інтер’єрі залишається переважно
поза увагою дослідників і науковців. Питання історії вишивки піднімала Т.В. Кузьміна;
дослідженням вишивки у напрямку етностилю займались Ю.І. Нікішенко, О.С. Крилатова;
питання введення українського орнаменту у сучасний інтер’єр розглядала І.О. Кузнецова.
Проте питання художньо-технологічних форм вишивки у проектуванні сучасних інтер’єрів
потребує більш детального дослідження.
Метою роботи є виявлення художньо-технологічних особливостей застосування
вишивки у проектуванні сучасних інтер’єрів житлового призначення. Завдання статті: 1)
окреслити напрямки використання вишивки у проектуванні житлових інтер’єрів; 2)
класифікувати способи нанесення вишивки на різні типи поверхонь; 3) визначити перспективи
використання вишивки для проектування предметно-просторових форм середовища.
Вишивка – це один із найдавніших символів України. В сучасності існують спроби
ввести вишивку в інтер’єр – на меблях у вигляді принтів чи декоративних вишитих вставок, на
конструктивних елементах у вигляді оздоблення побутових предметів (сковорідок, чайників,
тарілок); стінних перегородках у вигляді вишитих панно.
Напрямки використання вишивки у сучасному інтер’єрі базуються в основному на
декоративному прийомі. Декор, залежно від функцій, поділяється на активний і пасивний.
Пасивний декор в інтер’єрі являє собою оздоблювальні елементи, які виконують суто
декоративну функцію. Активним декором виступають трансформовані елементи вишивки, такі
як хрестик, зиґзаґ. Трансформуючись з площинної в об’ємно-просторову структуру, декор
набуває властивостей речі.
У проектуванні використовуються різноманітні шляхи нанесення вишивки на поверхні
та матеріали. Вишивка складається із ниток та основи. Зараз основою слугують різноманітні
поверхні та матеріали – від сітки до металевої поверхні.
Поширеним замінником тканини є сітка як основа для вишивки. Популярними
основами для вишивки є також дерев’яна та гумова.
Сучасні дизайнери імітують вишивку різними способами нанесення мальованих
зображень, використанням плетених елементів і комбінаторних елементів. Імітація засобами
живопису застосовується для розпису стін фарбою та має витоки ще за давніх часів. Комбінації
хрестиків створюють настінні декоративні панно. Близьким до нанесення фарбою є спосіб
імітації вишивки принтами. Джгут є універсальним матеріалом, що слугує для імітації
вишивки. Метод складання комбінаторних елементів створює нове бачення вишивки. В
інтер’єрі така імітація слугує для декору стін, меблів.
Отже, важливу роль відіграють художньо-технологічні форми вишивки у проектуванні
сучасних житлових інтер’єрів. Активний і пасивний декор забезпечує функціональність
зовнішнього оформлення речі. Імітація вишивки поділяється за способами нанесення на
поверхню: мальованих зображень, використання плетених і комбінаторних елементів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ
СУЧАСНИХ КІНОТЕАТРІВ
Студ. І.В. Романюк
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

З величезної кількості місць, де можна відпочити у вільний час, люди часто за
традицією обирають кінотеатри. Кінотеатр – це громадська будівля, обладнана для
демонстрації кінофільмів.
Основною проблемою сучасних кінотеатрів є їх одноманітність. Майже всі кінотеатри
не мають яскравого художньо-образного рішення. Інтенсивний розвиток інтернет-технологій
став однією з причин занепаду традиційних кінотеатрів. Проте сьогодні завдяки новим
технологіям стали з’являтися кінотеатри, якими захоплюється весь світ. Такі проблеми є
актуальними, оскільки майбутнє кінотеатрів залежить від проектних рішень дизайнерів.
Метою роботи є виявлення особливостей експлуатації, які виступають основою
проектування сучасних кінотеатрів. Завданнями роботи є: 1) подати загальну характеристику
сучасних кінотеатрів; 2) класифікувати кінотеатри за особливостями експлуатації; 3) провести
аналіз особливостей проектування виділених типів сучасних кінотеатрів.
Актуальність теми зумовила появу значної кількості досліджень, присвячених
проектуванню та розміщенню кінотеатрів. Питання історії розвитку кінотеатрів розкрили О.С.
Ковпак, Е. Брундиг та К. Мілте, М. Кондратьєва. Дослідники Н. Бородченко, М. Савченко
присвятили свої праці розвитку проектних принципів у створенні комфортного середовища
кінотеатрів. Проте сьогодні завдяки новим технологіям стали з’являтися інноваційні
кінотеатри. Окреслені проблеми є на сьогодні актуальними.
Кінотеатри пройшли свій еволюційний шлях від невеликих будівель з моноекранами до
сучасних кінокомпексів та мегакомплексів. На своєму шляху ці об’єкти пережили періоди
популярності й занепаду відвідуваності. Одним із шляхів вирішення проблеми занепаду
відвідуваності є введення елементів новизни як у показах кінофільмів, так і в дизайні інтер’єрів
та екстер’єрів самих кінотеатрів.
На сучасному етапі розвитку існує велика кількість кінотеатрів з досить незвичайним
розташуванням: під відкритим небом у міському (Cine Thisio у Афінах) та заміському
середовищі (кіно-фестиваль «Filmnаchte am Elbufer» у Дрездені). Популярними є кінотеатри,
розміщені у водному середовищі (Archipelago Cinema). Розташування кінотеатрів на дахах
хмарочосів дозволило не лише подивитись фільм, але й помилуватись краєвидом (Мельбурн
кінотеатр Rooftop Cinema).
З появою кінотеатрів у відкритому середовищі з’являються інноваційні рішення і у
проектуванні кінотеатрів у закритих приміщеннях. За дизайном місць для перегляду кінотеатри
поділяються на такі групи: кінотеатри з традиційними сидіннями, кінотеатри, в яких замість
сидінь ретро-автомобілі (у Нью-Йорку та Голівуді), кінотеатри з імітацією домашніх умов
(кінотеатр Olympia Music Hall у Франції; кінотеатр Electric Cinema у Лондоні та кінотеатрресторан Cine de Chef в Сеулі), кінотеатри з поєднанням сучасних інновації та природних
стихій (кінотеатр з басейном Movie Theater Франція, кінотеатри з гарячими ваннами Hot Tub
Cinema у Східному Лондоні).
Універсальним підходом до розв’язання проблем одноманітності кінотеатрів є
використання інновації у проектуванні.
Отже, у сучасному суспільстві кінотеатри знову набувають популярності. Завдяки
новітнім технологіям з’явились кінотеатри, які розміщені у нестандартних місцях. У такі
кінотеатри приходять не лише подивитись фільм, але й помилуватись краєвидом. Тому
майбутнє кінотеатрів залежить від проектних рішень дизайнерів.
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УДК 7.012:692.53
НАЛИВНІ 3D ПІДЛОГИ У ДИЗАЙНІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Студ. С.П. Ткачук
Наук. керівник доц. Н.В. Скляренко
Луцький національний технічний університет

У час бурхливого дизайнерського розвитку люди втомились від одноманітності простих
речей і прагнуть вдосконалити своє житло інноваційними технологіями. Все більш популярним
стає новий вид оформлення підлоги в житлових приміщеннях – наливні підлоги або підлоги 3D.
Основною проблемою є їх висока вартість, незначне застосування у проектуванні житлових
приміщень (а саме, квартири, кімнати та житлового будинку).
Вибір наливної підлоги визначає зовнішній вигляд середовища, формує образ інтер’єру
та забезпечує загальне сприйняття приміщення. Проблемою сприйняття 3D підлоги є те, що не
всі одразу можуть звикнути до зображеного малюнку чи певної імітації текстури. Підняті
питання окреслюють актуальність теми та визначають напрям подальшого дослідження.
Метою роботи є дослідження естетичного аспекту наливних 3D підлог в інтер’єрі
житлових приміщень. Завдання: 1) проаналізувати ефективність використання наливної підлоги
в житловому інтер’єрі; 2) класифікувати підлоги за видами зображень на них і технологією
формування наливних підлог; 3) визначити перспективи розвитку 3D підлог.
Протягом тривалого часу дизайн підлоги активно розвивався. Проблема історії розвитку
різних видів підлог піднімається Деборою Нідман і Фей Світом. Питання вдосконалення не
лише основних складових, а й термінології, розкривається в інтернет-джерелах. Технологія
виготовлення наливних підлог стає важливим аспектом досліджень. Дослідники звертались до
історії розвитку підлог та технології виготовлення, проте, оминали їх естетичний аспект.
Підлоги є важливим елементом внутрішньої обробки будівель. Наливна підлога – це
полімерна заливка, яка наноситься на зображення і при скаменінні утворює суцільне безшовне
покриття. Існують такі види покриттів наливних підлог: епоксидні; поліуретанові; епоксидноуретанові; метилметакрилатні.
Епоксидні підлоги характеризуються високою твердістю і мають високу хімічну
стійкість. Їх застосовують переважно в закритих приміщеннях. Поліуретанові покриття
найеластичніші та менш чутливі до розтріскування бетону, їх використовують при низьких
температурах. Епоксидно-уретанові покриття мають високу хімічну стійкість і зроблені з
жорстко-еластичної системи високої міцності. Метилметакрилатні покриття витримують
середнє хімічне і механічне навантаження, застосовуються при температурах до 80С або при
експлуатації покриття при мінусових температурах.
Покриття декоруються попередно-узгодженими кольоровими вкладками, завдяки яким
в одному приміщенні можна створити підлогу різного кольору з різним зображенням чи
текстурою. За естетичним критерієм підлоги розрізняють за нанесенням графічних композицій
та імітацій текстур.
Графічні композиції – це різні композиційні зображення, які складаються з ліній і
штрихів, використання контрастів білого і чорного. Вони представлені різноманітною гамою
кольорів, тому вибір кольору важливий при визначенні інтер'єрних рішень для будь-яких
приміщень, адже за допомогою кольору можна впливати на психічний стан людини
(наприклад, зелений колір – заспокійливий, голубий знижує апетит, червоний – колір
пристрасті).
Імітації текстур – це спосіб надання поверхні певного кольору, фактури, блиску,
матовості та інших фізичних властивостей. Для імітації найчастіше застосовують природні
матеріали, наприклад, папір, дерево, кам'яне мощення, метал, листя дерев, цвіт рослин.
В майбутньому передбачається популярність наливних 3D підлог, адже постійно
вдосконалюється їх склад, естетичні якості, що сприяють їх активному використанню.
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Нині існуючі технології ще не допускають можливості створення робота-термінатор
Т1000 з рідкого металу, але учені тільки що зробили великий крок до створення чогось
подібного з пластика. Цим кроком є створення нового полімерного матеріалу, що
самовідновлюється, який у разі ушкодження може повністю відновити свою первинну
структуру без дії каталізатора або інших зовнішніх чинників. Полімерні матеріали, що
самовідновлюються, відомі людям вже досить давно. Ці матеріали здатні відновлювати
розірвані зв'язки довгих полімерних молекул під впливом зовнішнього "спускового механізму",
в ролі якого може виступати присутність каталізатора, висока температура, певний рівень
показника pH довкілля і інші зовнішні чинники.
Ученим з Центру електрохімічних технологій CIDETEC (CIDETEC Centre for
Electrochemical Technologies) в Іспанії, очолюваним Ибоном Одрайозола (Ibon Odriozola),
вдалося знайти матеріал, який може самовідновлюватися без зовнішньої дії. Цей матеріал є
полімерним з'єднанням під назвою поліуретан сечовини (poly (urea - urethane)), гумоподібний
матеріал, здатний до відновлення навіть якщо він розрізав на дві частини гострим лезом. У
основі незвичайної функції цього матеріалу лежить метатезисна реакція ароматичного
дисульфіду, яка відбувається природним чином при кімнатній температурі і яка забезпечує
функцію повної регенерації структури матеріалу.
Згідно з даними дослідників полімерний матеріал поводиться подібно до живої тканини.
Дві розірвані поверхні цього матеріалу, як застібки-липучки або пластир склеюються один з
одним. Через дві години в районі порушення структури стають відновленими близько 97
відсотків розірваних зв'язків, що дозволяє цьому матеріалу витримувати досить сильні
навантаження при його розтягуванні і деформації.
Згідно з думкою учених, такий еластичний матеріал, що самовідновлюється, може бути
використаний прямо зараз для збільшення терміну служби деяких пластмасових деталей
автомобілів, роботів і інших різних механізмів. Окрім цього, такий матеріал можна буде
використати в якості компонента нових будівельних матеріалів, які зможуть дати обмежені
функції самовідновлення будівлям, що зводяться, і спорудам.
А зараз група учених CIDETEC сконцентрувала свої зусилля на роботі з міцнішими і
твердішими полімерними матеріалами, які також будуть наділені функціями самовідновлення
структури. І у разі успіху цих досліджень сфера застосування матеріалів, що
самовідновлюються, значно розшириться.
Ще однією новинкою у галузі самовідновлюючих полімерів поділились американські
вчені , які опублікували статтю в журналі Nature Chemistry про винайдений ними новий тип
полімерів, які зможуть відновлювати свої функції після фізичного пошкодження. Серед
потенційних сфер застосування є виробництво стійких до зношення деталей машин та
моторних олив. Новий матеріал оснований на полімерах класу дибромциклопропанів, які
містять два атоми брому.
У перспективі новий матеріал зможе стати основою для виготовлення деталей, що
піддаються прискореному зношенню, та синтетичних моторних олив. Втім, на шляху до
побутового використання, хімікам доведеться розв’язати низку задач, серед яких — значне
прискорення процесу самовідновлення, який наразі відбувається дуже повільно.
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Вінілові шпалери найцікавіший, з декоративного погляду матеріал, оскільки технологія
їх виготовлення дозволяє створювати незліченну кількість варіантів покриття. Матеріал
складається з двох шарів. Нижній - флізелінова або паперова основа - покривається тонким
шаром полівінілхлориду, а потім на поверхню наноситься тиснення або малюнок (або і те й
інше). У ході виготовлення шпалер їх, як правило, просочують особливим складом, який
захищає стіни від утворення грибка і цвілі. Вінілові шпалери нетоксичні, стійкі до утворення
грибків, так важко вигоряють, мають термін експлуатації.
Таке покриття достовірно імітує різні природні матеріали і відрізняється міцністю і
водостійкістю. Тому даний вид шпалер найчастіше використовується для обклеювання ванних
кімнат, прихожих, кухонь, тобто приміщень, де присутня підвищена вологість або потрібно
часте вологе прибирання. Однак у матеріалу є недолік - він погано пропускає повітря. Хоча
сучасна технологія виробництва шпалер дозволяє випускати покриття з мікропорами, що
забезпечують вентиляцію.
Технологія виготовлення вінілових шпалер постійно вдосконалюється. У процесі
виробництва, у вініл додають льон, шовк, бавовну, текстиль, велюр, у результаті з'являються
нові види шпалер – під текстиль, гобелен, шовкографія. Для виготовлення шпалер на Україні
використовуються тільки високоякісні барвники на водорозчинній основі. Вони не містять
важких металів і канцерогенних речовин (цинк, мідь, хром, кадмій, свинець, кобальт і т.д.), а
також токсичних розчинників (ацетон, скипидар, бензол, толуол, проч.), тому шпалери цілком
нешкідливі для здоров'я людини і домашніх тварин і не мають якого-небудь стійкого запаху.
Серед вінілових шпалер можна відокремити декілька груп:
 із яскраво вираженої фактурою (спінений вініл): шпалери досить товсті, зовнішня
поверхня має яскраво виражений рельєф. Такі шпалери можуть бути з лелітками,
вкрапленнями у верхнє покриття, мати різні фактури і забарвлення. Цей різновид вінілових
шпалер, завдяки своїй щільності і рельєфній поверхні, добре підходить для того, щоб
приховувати різні нерівності на стінах. У приміщеннях з допомогою шпалер "спінений
вініл" можна легко створити ефект рельєфної штукатурки.
 з гладкою поверхнею (їх також часто називають компакт-вініл чи плоскі вінілові шпалери):
 на основний матеріал наноситься малюнок, і у фарби, що не повинні утворювати рельєф,
додається хімічна речовина, що перешкоджає спінюванню при подальшій термообробці.
Після того як малюнок нанесений, полотнина надходить у піч, і піддається термообробці
при температурі 210 С. Завдяки чому активізується утримується в ПВХ розпушувач, і ПВХ
спінюється в місцях, вільних від фарби.
 щільні вінілові шпалери: такі шпалери мають гладку, найчастіше глянсову поверхню, що
дає їм перевагу перед іншими типами шпалер при усуненні забруднень. Щільні вінілові
шпалери також володіють підвищеною міцністю і стійкістю до сонячних променів, до дії
вологи і миючих засобів.
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Одним з найбільш відчутних результатів антропогенної діяльності є утворення відходів,
серед яких відходи пластмас займають особливе місце в силу своїх унікальних властивостей.
Повторне використання побутових і промислових відходів (рециклінг) дозволяє не тільки
запобігти забрудненню навколишнього середовища, але і дає можливість знизити собівартість
готової продукції за рахунок використання більш дешевої вторинної сировини, зменшити
розхід більш дорожчих первинних полімерів, зберегти природні ресурси (нафту, газ), які
використовують при синтезі полімерів.
Найбільш крупнотонажним видом полімерних відходів являються відходи ПО
(поліолефінів). Зі збільшенням випуску технічної тари і упаковки в геометричній прогресії
збільшується і кількість полімерних відходів, так в результаті використанні продукції
полімерної промисловості утворється понад 400 видів різних відходів. Найефективнішим
способом введення добавок, особливо в малих кількостях, є приготування попередньої суміші
модифікаторів з невеликою кількістю полімеру, так званих маткових сумішей. Це спосіб
модифікації забезпечує найкращу сумісність з полімером, рівномірність розподілу в об'ємі
полімеру і, отже, дає можливість отримувати матеріали однорідні за структурою і
властивостями.
Оптичні відбілювачі це флуоресцентні відбілювальні речовини. Відбілювачі оптичні –
безбарвні, або слабозабарвлені органічні сполуки, що володіють здатністю поглинати УФ
складову сонячного світла (300-400 нм) і перетворювати отриману енергію у видиме світло,
переважно в блакитну або фіолетову частину спектра (400-500 нм), що збільшує оптичний
ефект білизни матеріалу. Відбілювачі оптичні повинні флуоресцирувати з високим квантовим
виходом, випромінювати в тій же області спектра, в якій поглинають наявні в відбілюючому
субстраті забруднення, і рівномірно розподілятися в субстраті, не утворюючи
крупних агрегатів, що знижують ефект білизни. Відбілююча дія відбілювачів оптичних
заснована на тому, що випромінюване ними світло компенсує недолік синіх променів у світлі,
що відображається матеріалом (в цьому їх корінна відмінність від хім. підбілювачів, напр. СlО2,
Н2О2). На відміну від підсинювання ультрамарином ("синькою"), при якому зменшення
жовтизни відбувається через часткове поглинання світла в жовто-червоній області спектру
(однак при цьому знижується яскравість), при відбілюванні відбілювачами оптичними завдяки
флуоресценції різко збільшується інтенсивність відбиваного світла в фіолетово-синій частині
спектра. Методи оптичного. відбілювання в основному аналогічні методам фарбування
органічними барвниками, а проте для досягнення потрібного ефекту потрібна значно менша
кількість відбілювачів оптичних, ніж барвників. Водонерозчинні відбілювачі оптичні можна
застосовувати в високодисперсній формі або у вигляді розчину в орг. розчинника.
Відбілюючий ефект зазвичай оцінюють візуально; на практиці можна також вимірювати
інтенсивність флуоресценції за спектрами відображення на приладах з ксеноновим лампою.
На відміну від барвників для відбілювачів оптичних існує оптимальна концентрація,
перевищення якої призводить до послаблення або навіть повного придушення флуоресценції.
Зниження флуоресценції викликають також домішки речовин, здатних поглинати УФ
випромінювання (напр., солі важких металів). Збільшення ефективності процесу переробки
досягається передусім оптимізацією технологічних параметрів формування виробів:
збільшенням числа обертів черв’яка, підвищенням температури по зонах екструзійного
обладнання. Це забезпечує кращу гомогенізацію розплаву, скорочує тривалість цієї стадії,
підвищує продуктивність екструзійного агрегату.
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УДК 678.023.3
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВІКОННОГО ПВХ ПРОФІЛЮ З
УЩІЛЬНЮВАЧЕМ СПОСОБОМ СПІВЕКСТРУЗІЇ
Студ. О.І. Плєшкова, гр. БПП-12
Наук. керівник доц. Н.М. Березненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасні умови розвитку бізнесу зобов'язують його власників йти в ногу з часом, щоб
успішно і оперативно реагувати на зміни ринку, підтримувати ціну і якість своєї продукції на
конкурентоспроможному рівні. Одним з інструментів досягнення цієї мети є використання у
виробництві віконних профілів методу співекструзії (кінцевий продукт є результатом екструзії
декількох компонентів в одному виробничому процесі, а саме двох).
Співекструзію використовують по різному. Одним з видів використання є виготовлення
профілю з основою з твердого ПВХ і коекструдованим на ньому м'яким ПВХ-ущільнювачем.
Призначення такого ущільнювача - компенсація зазору між стулкою і рамою, ізоляція вікна,
запобігання протягів, попадання бруду і пилу, зниження вуличного шуму. Тобто, по суті,
віконний ущільнювач задає значну частину віконних функцій.
Коекструдований ущільнювач має перевагу перед звичайним, бо він зварюється з
профілем в момент виготовлення самого профілю, а це забезпечує кращу герметичність
притиску стулки, і як наслідок відсутність навіть найменших продувань, порушень
звукоізоляції і промерзань. Використання оригінальних матеріалів при виробництві гарантує
якість як ущільнювача, так і всієї рами.
Коекструдують лише ПВХ-ущільнювачі (ПВХ-пластикат). Базою для виготовлення
таких ущільнювачів є суміші на основі модифікованого ПВХ, пластифікованого нітриловими
каучуками, з твердістю по Шору А 50-80 од., що володіє еластичними властивостями при
звичайних і знижених температурах. В'язкопружна поведінка пластикату ПВХ аналогічна
резинам, тобто даний матеріал має здатність до великих оборотних деформацій при
температурі експлуатації, але відрізняється від гумових сумішей відсутністю процесу
вулканізації. До складу пластикату поряд зі смолою ПВХ входять пластифікатори,
стабілізатори, наповнювачі, мастила, барвники. У виробництві ущільнювачів ПВХ-пластикат
використовується у вигляді твердих гранул. Основна вимога, яка висувається до таких
ущільнювачів, - це морозостійкість, яка в свою чергу впливає на еластичність при від’ємних
температурах, тому що даний матеріал має здатність втрачати еластичність при мінусових
температурах. Також від морозостійкості залежать експлуатаційні властивості вікна. Якщо
ущільнювач має погану релаксацію, то вікно не бути щільно зачинятися («задубіє»), що
приведе до продування.
На відміну від екструзії профілю, де використовується двочерв’ячний екструдер,
виготовляють ущільнювач на одночерв’ячному спів екструдері. Для того, щоб коекструдувати
ущільнювач, профіль повинен бути сухим, тому в технологічному процесі спів екструдер
знаходиться після механізму обдуву профілю.
До коекструдованого ущільнювача висувають наступні вимоги: відповідність геометрії
креслення; зусилля відриву ущільнювача від профілю не менше 10 кг, а також після відриву
ущільнювача на його місці повинен залишитися слід; усадка ущільнювача повинна бути не
більше 2 %; гарний зовнішній вигляд.
Звісно, при виробництві таких ущільнювачів бувають труднощі, такі як хвиляста
поверхня, невідповідність зовнішнього вигляду і т.д., але такі види браку усуваються та далі
розробляються нові технології у виробництві коекструдованого ПВХ-ущільнювача.
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УДК 631.841
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗКЛАДАННЯ
МІКРОКАПСУЛЬОВАНИХ ФОРМ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
М.І. Лепешкіна
ДП «Науковий токсикологічний центр ім. Л.І.Медведя МОЗ України

Наук. керівник доц. Н.М. Березненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Захист вирощеного врожаю від шкідників і хвороб є основою підвищення
продуктивності сільськогосподарського виробництва. Втрати врожаю основних с/г культур в
Україні вимірюються в млн. тонн. Але, як показують розрахунки, без застосування ХЗЗР
(хімічних засобів захисту рослин) врожай може загинути повністю. Останнім часом витрати на
розробку нових препаративних форм пестицидів склали більше 20% у загальній структурі
витрат на виробництво пестицидів. Це пов'язано головним чином з тим, що при визначенні
сучасного асортименту пестицидних препаратів домінуючими стають питання безпеки для
людини і навколишнього середовища. Сучасні препаративні форми дозволяють знизити
несприятливий вплив пестицидів на нецільові об'єкти і навколишнє середовище.
Основою захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів залишаються пестициди
(інсектициди, фунгіциди, гербіциди). Актуальною задачею зі створення полімерних
формуляцій хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) з пролонгованим часом вивільнення діючої
речовини є розробка технологічного процесу отримання мікрокапсульованої полімерної
композиції.
Проведено дослідження динаміки вмісту лямбда-цигалотрину в зернових злакових
культурах в ході випробувань препарату на основі лямбда-цигалотрину. Проби зелених рослин
та зерна відбирали в динаміці на 0,3,7,14,28 добу після останньої обробки.
Отримані результати щодо залишкового вмісту лямбда-цигалотрину в зелених
рослинах, колосі та зерні пшениці свідчать про те, що вміст лямбда-цигалотрину в зелених
рослинах пшениці після другої обробки знаходився на достатньо низькому рівні 0,031, що може
бути обумовлено особливостями препаративної форми.
Цей рівень підтримувався достатньо довгий час - 14 діб без схильності до зменшення. В
колосі пшениці через 21 добу після обробки та в зерні в період збору врожаю кількість лямбдацигалотрину знаходилась на межі чутливості хіміко-аналітичного методу визначення - меньше
0,01 мг/кг.
Як свідчать результати визначення залишкових кількостей лямбда-цигалотрину, при
застосуванні традиційних препаративних форм (концентратів емульсії) з аналогічними нормами
витрат, після обробки цими формами спостерігається швидке зменшення залишків яке
пов’язане як з фотодеградацією діючої речовини так і випаровуванням розчинника. Криву
«концентрація-час» можливо математично описати моноекспоненціальною функцією. В першу
добу після обробки залишки становлять 0,16 мг/кг, наприкінці тижня знаходяться на межі
чутливості хіміко-аналітичного методу визначення - менше 0,01 мг/кг.
Результати досліджень свідчать про істотні переваги досліджуваної препаративної
форми ДП-1 над традиційними концентратами емульсії. У вигляді мікрокапсульованої
суспензії діюча речовина більш тривало та на більш низькому рівні визначається в рослинах
пшениці. На цих рівнях забезпечується максимальна інсектицидна дія, а беручи до уваги
вибіркову чутливість, безпека для корисних комах. Вагомою перевагою нової форми є також
менший вміст залишкових кількостей лябда-цигалотрину в рослинах пшениці у порівнянні з
традиційними формами, що при можливому суттєвому зменшенні строків очікування
(внаслідок техногенних аварій) не приведе до перевищення максимально допустимих рівнів
(MRL Codex Alimentarius -0,05мг/кг).
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УДК 67.05.681
ТЕХНОЛОГІЇ АДИТИВНОГО ФОРМУВАННЯ FDM, SLS
Студ. Т.А. Томин, гр. СпПП-15
Студ. Н.А. Томин, гр. СпПП-15
Київський національний університет технологій та дизайну

Адитивні технології або технології пошарового синтезу, сьогодні один з напрямків
«цифрового» виробництва, що найбільш динамічно розвивається. Існує безліч технологій, які
можна назвати адитивними, об'єднує їх одне: побудова моделі відбувається шляхом додавання
матеріалу (від англ. Аdd - "додавати") на відміну від традиційних технологій, де створення
деталі відбувається шляхом видалення "зайвого" матеріалу.
Сьогодні існує безліч технологій для створення реальних об'єктів з 3D моделей. Вони
дуже активно розвиваються. Найбільш актуальна - друк пластиком за рахунок доступності та
практичності. Всі технології 3D-друку основані на чотирьох базових методах переробки
полімерів:
екструзія -видавлювання розплавленого матеріалу, фотополімеризація затвердження полімеру УФ або лазерним випромінюванням, гранулювання - склеювання або
спікання частинок матеріалу та ламінування - склеювання шарів матеріалу з подальшим
вирізанням.
Основним конструктивним елементом FDM-3D-принтера є друкуюча голівка, яка
складається з екструдера і нагрівача. Екструдер (від англ. Extrude - виштовхувати) - це
механізм, що дозовано подає полімерну нитку в нагрівач. Нагрівач - це така частина друкуючої
головки, в якій полімерна нитка розплавляється і видавлюється через крихітне сопло діаметром
0,15-0,50 мм. Нагрівач з соплом часто називають hot-end, а екструдер за аналогією cold-end.
Найважливіший аспект - розмір сопла екструдера. Саме від нього залежить, у великій мірі,
якість друку. Виробники 3D-принтерів звичайно оснащують свої екструдери соплами з отвором
діаметром 0.4-0.5 мм - цей розмір є оптимальним.
Суть технології SLS полягає в наступному: тонкі шари якісного порошкового матеріалу
рівномірно розподіляються з використанням спеціального покривального механізму,
платформа на якій розташований порошок при цьому може опускатися по вертикалі. Весь
процес відбувається всередині камери, яка підтримує жорсткий контроль атмосферних інертних
газів таких, як аргон, азот, кисень на рівні нижче 500 частин на мільйон. Потім кожен шар
формується шляхом виборчого впливу лазерів на поверхню порошку за допомогою двох
високочастотних сканерів X і Y осей. Тим самим формується 2D зріз моделі. Лазерна енергія
повинна бути досить-таки інтенсивною, щоб бути здатною обробити порошок, але не
обов'язково тривалою. Саме тому тут використовуються імпульсні лазери. Процес
повторюється шар за шаром, поки деталь не буде завершена.
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УДК678-13+678.7
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІВПОЛІМЕРІВ ПП В ПРОЦЕСІ ОРІЄНТАЦІЇ
Наук. співробітник Р.Ш. Іскандаров
Доц. Н.В. Сова
Проф. Б.М. Савченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Розвиток виробництва поліолефінових волокон визначається наявністю шляхів їх
раціонального використання для технічних цілей та для виробництва товарів народного
споживання.
Велика кількість ізотактичного поліпропілену витрачається на виробництво волокна.
Характерними особливостями поліпропіленового волокна (ПП) є його мала в порівнянні з
іншими видами синтетичних волокон щільність (0,905г/см3), низьке водопоглинання, висока
стійкість до стирання, стійкість до дії хімічних реагентів, висока міцність.
Модифікація фізико-механічних властивостей ПП волокон є актуальною задачею на
даний час, тому що релаксаційні та пружні властивості волокон мають велике значення при
застосуванні. Одним з способів такої модифікації є створення сумішей ПП/Vistamaxx.
Vistamaxx- це унікальний напівкристалічний співполімер пропілену і етилену, який
добре суміщається з ПП та значно покращує його релаксаційні характеристики.
Для вибору раціонального вмісту Vistamaxx в ПП було проведено ряд експериментів з
отриманням волокна з суміші ПП/ Vistamaxx з коефіцієнтом витягування - 2, 4, 6, та 8. Вміст
Vistamaxx варіювався в діапазоні 10-80% мас. Релаксаційні характеристики отриманих волокон
оцінювали за зміною відносного видовження при розриві (рис.)

Рисунок – Залежність відносного видовження при розриві модифікаованого ПП волокна від
вмістуVistamaxx при різниїх коефіціентах витягування

Введення в полімерну матрицю співполімеру поліпропілену Vistamaxx збільшує
можливість кратності витягування ПП волокна за рахунок еластичних властивостей
співполімеру, а також за рахунок нижчої температури плавлення співполімеру в порівнянні з
поліпропіленом.
Введення співполімеру в кількості 10% мас. запобігає початку процесу крейзування
волокна ПП при орієнтаційному витягуванні полімеру з кратністю 8 і, таким чином,
збільшується максимальну кратність витягування. Для регулювання еластичних властивостей
ПП волокна співполімер поліпропілену підходить найкраще в кількості до 30% мас.
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Інтерес до електропровідних полімерних матеріалів в останній час значно виріс, що
пов’язано з розвитком нових галузей науки і техніки, зокрема, нанотехнологій, засобів
відображення інформації, перетворювачів енергії нового типу, а також з необхідністю
зменшення витрат матеріалів. Однак широке практичне використання таких матеріалів
стримується через їхні недосконалі механічні властивості, погану здатність до термопластичної
обробки.
Виходячи з аналізу літературних джерел і задач, які були поставлені в роботі, а також
результатів пошукових досліджень щодо впливу комбінованих наповнювачів на
струмопровідність полімерних гібриних композицій, в даній роботі визначали вплив
компонентів бінарного наповнювача на електропровідність цих композицій. В якості матриці
виступав емульсійний полівінілхлорид (ЕПВХ)Vinnolit EP6854, пластифікатор для ЕПВХ –
дибутилфталат (ДБФ) ГОСТ 8728-88, а в якості комбінованих наповнювачів - вуглецеве
волокно (ВВ) марки ВМН-4 довжиною 1-2 мм та діаметром 5 мкм, графітизовану сажу (ГС)
марки PUREBLACK SCD-205 і PowCarbon 3200F, нікелевий порошок (НП) марки ПНК-УТ1
ГОСТ 9722-97, мідне волокно (МВ) марки М1 електротехнічне ГОСТ 859-2001 з діаметром
волокна 60мкм та довжиною 1 – 2 мм. Використовувались такі комбінації наповнювачів ВВ/ГС,
ВВ/НП, МВ/ГС у співвідношенні 1:1 по об’єму. Вміст наповнювача варіювався в межах 0,0010,16об. часток. Зразки у вигляді таблеток діаметром 26мм та товщиною 1,5 мм отримували
методом спікання при температурі 190оС попередньо змішавши всі компоненти кожного
композиту на високошвидкісному міксері. Вимірювання електропровідності отриманих зразків
проводили за ГОСТ 6433.2-71.(Методи визначення електричного опору при постійній напрузі).
Залежність електропровідності від вмісту гібридного наповнювача (ВВ/ГС) суттєво
відрізняється від залежності для композитів наповнених окремо або ВВ або ГС. Для даної
системи характерний подвійний поріг перколяції. Перший виникає при загальному вмісті
наповнювача 0,0045об. част., а наступний при 0,017об. част. Схожа залежність притаманна для
ряду композитів наповнених ВВ/НП, МВ/ГС. Дане явище можна пояснити властивостями
наповнювачів та їх взаємодією між собою. Перший поріг виникає за рахунок структури
утвореної більш провідним волокнистими наповнювачам(ВВ,МВ) і далі, при збільшенні
концентрації бінарного наповнювача, визначальний вплив відіграє саме цей наповнювача як
головний структуроутворювач провідної сітки в полімерних гібридних композитах. Проте при
збільшенні об’ємної концентрації бінарного наповнювача близької до концентрації на порозі
перколяції
для
композитів
наповнених
лише
менш
повідним
дисперсним
наповнювачем(ГС,НП) з’являється наступний стрибок електропровідності, пов'язаний із
значним збільшенням концентрації дисперсного напонювача(ГС,НП)у бінарній системі, що
створює в результаті більш розгалужену провідну сітку разом з волокнистим наповнювачем.
Таким чином, бінарне наповнення ВВ/НП, МВ/ГС, ВВ/НП дає цікавий результат, який не
спостерігається при наповненні кожним наповнювачем окремо.
Отже можна зробити висновок що за такого поєднання двох різних за властивостями
наповнювачів відбувається підсилення дії основного наповнювача за рахунок введення
додаткового. Таким чином тип наповнювача та його вміст може значно варіювати властивості
отриманих електропровідних полімерних гібридних композитів у залежності від призначення.
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Поліолефіни в даний час є одними з найбільш поширених промислових полімерів і
являють собою досить великий клас термопластів універсального призначення.
Функціоналізація поліолефінів це хороший спосіб поліпшення їх властивостей і розширення
області їх використання.
Було досліджено особливості отримання співполімеру поліетилену різними способами:
реакторним, реакційною екструзією та твердофазним способом. При функціоналізації
поліетилену (ПЕ) в розчині, спочатку полімер з розчинником попередньо нагрівали в реакторі.
Після повного розчинення полімеру у розчиннику в реактор додається МА та ініціатор дикумилпероксид (ДКП). Реакція функіоналізації триває 120 хв.
Отримання функціоналізованого поліетилену методом реакційної екструзії
здійснюється за технологією попереднього змішування. ДКП попередньо розчиняється у
вазеліновому маслі у співвідношенні 1:1 відповідно, при температурі 80 °C. Перед
завантаження в екструдер компоненти попередньо змішувались у високошвидкісному міксері.
З початку в міксер завантажується ПЕ у вигляді порошку (ПТР=6 г/10 хв) та розігрівається за
рахунок дисипативного розігріву при обертах міксеру 1500 об/хв. Після досягнення
температури 80 °С до поліетилену додається розчин ДКП у вазеліні. Далі при обертах міксера
500об/хв. отримана суміш охолоджується до 40 °С і додається малеїновий агідрид та
змішується на протязі 2хв при 1000 об/хв. Готова суміш завантажується в бункер екструдеру
(D=27мм, L/D=30) де на протязі 3 хв проходить реакція привитої співполімеризації. Отримані
гранули привитого співполімеру на основі поліетилену висушуються при 100°С протягом 4
год у вакуумі для евакуації залишків непрореагованого малеїнового ангідриду.
При твердо фазній функціоналізації в якості реактору використовувався дволопатевий
змішувач. В змішувач був завантажений ПЕ, розчин ДКП у вазеліні при свпіввідношені 1:1 та
МА. На протязі 3 годин компоненти перемішувались при температурі близькій до температури
плавлення — 90-100 °С. Далі були евакуйовані залишки мономерів та визначена кількість
привитого ангідриду.
Таблиця - Степінь прививки МА при різних способах здійснення функціоналізації ПЕ
Спосіб прививки
Ступінь прививки, %
ПТР, г/10хв
Чистий ПЕ
0
6
У розчині
5,1
4,2
Реакційна екструзія
2,1
5,5
Твердофазний спосіб
3,3
4,9

В результаті проведених досліджень встановлено, що найбільша степінь прививки була
досягнута способом розчинення полімеру, але використання розчинників ускладнює процес
прививки та робить його шкідливим для організму людини та навколишнього середовища.
Також відбувається небажане зшивання макромолекул ПЕ через досить високі температури
процесу. При функціоналізації способом реакційної екструзії степінь прививки менше, але цей
спосіб більш економічно вигідний за рахунок меншої тривалості процесу та відсутності
розчинників. При застосуванні твердофазного способу отримується ПЕ з більшим степенем
прививки та у вихідному стані - у вигляді порошку, що спрощує подальше застосування
привитого полімеру.
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Змішані відходи полімерів потребують особливого підходу в їх переробці, оскільки
забрудненість різними типами і модифікаціями одного й того ж полімеру, не дозволяє
переробляти цей полімер традиційними методами. В цьому випадку доцільним є застосування
термічної деполімеризації, в результаті якої отримують мономери або проміжні продукти.
Було досліджено особливості деполімеризації відходів поліметилметакрилату (ПММА)
отриманого традиційним методом блочної полімеризації та більш новітнього ПММА, який
отримують екструзійним методом. Блочний ПММ отримують у формі з мономеру, а
екструзійний отримують з використанням реактора з послідуючою грануляцією.
Для розділення відходів ПММА було обрано показник текучості розплаву (ПТР),
посилаючись на відомі дані, оскільки даний показники є важливим технологічним параметром
в процесі переробки: (1 ≤ г/10хв) –ПММА отриманий блочним методом ; (1,5 –3,0 г/10хв) –
екструзійний ПММА.
Деполімеризація відходів ПММА двох типів здійснювалась у лабораторній установці
деполімеризації періодичної дії. Розділені відходи ПММА,
піддавали термічній
деполімеризації при температурах 275-350оС, в присутності каталізатору - нержавіючої сталі в
кількості 1%, оскільки в цьому випадку вихід ММА вищий, ніж при використанні міді і заліза.
№
1
2
3
4
5

Таблиця – Вихід продукту деполімеризації відходів поліметилметакрилату
ПММА отриманий блочною
ПММА отриманий
полімеризацією
екструзійним методом
Температура, ºС
Вихід ММА, %
Вихід
Вихід ММА,
Вихід
піролізату, %
%
піролізату, %
275
81
17,0
73
17,8
300
88
11,8
80
13,4
325
91
8,7
84
12,7
350
94
2,9
89
6,9

В результаті проведених досліджень встановлено, що найбільший вихід ММА при
максимальній температурі 350 ºС складає 94% при деполімеризації відходів ПММА
отриманого блочною полімеризацією. Деполімеризація змішаних відходів ПММА приводить
до зниження виходу кінцевого продукту. Перед застосуванням отриманого при деполімеризації
мономеру ММА його доцільно очищувати методом перегонки для усунення домішок, що
забарвлюють продукт в жовтий колір.
Отже, термічна деполімеризація є ефективним та актуальним методом переробки
відходів ПММА, з високим виходом готового продукту - ММА, що є цінним продуктом у
галузі хімічної промисловості.
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Модифікований - це крохмаль зі цілеспрямовано зміненими властивостями внаслідок
фізичної, хімічної, біохімічної або комбінованої обробки. Розрізняють біологічні, фізичні і
хімічні способи обробки крохмалю, які дозволяють помітно змінити їх будову і властивості,
зокрема гідрофільність, у тому числі можливість розчинятись у холодній воді, здатність до
кристалізації і гелеутворення, стійкість до нагрівання, впливу кислот тощо. Модифіковані
види крохмалю переважно отримують з використанням наступних способів хімічної обробки,
а також їх поєднанням:
 етерифікація оцтовим і янтарним ангідридами, сумішшю ангідридів оцтової і адипінової
кислот, ангідридом октинілянтарної кислоти, фосфорилхлоридом, триметофосфатом і
триполіфосфатом натрію
 етерифікація оксидом пропілену, з утворенням простих ефірів, кислотна модифікація
хлористоводневої і сірчаної кислот, з утворенням гідролізованих продуктів;
 відбілювання пероксидом водню, надоцтовою кислотою, перманганатом калію і
гипохлоридом натрію;
 окислення гипохлоридом натрію.
До таких, що набрякають, відносять види крохмалю, що можуть частково або повністю
розчинятись у холодній воді (інстант-крохмаль). В основі отримання таких видів крохмалю
лежать фізичні перетворення, які не зумовлюють суттєвої деструкції крохмальних молекул.
Одержують їх шляхом висушування крохмальної суспензії у розпилювальній або вальцьовій
сушарці при температурі, що перевищує температуру клейстеризації крохмалю. Внаслідок
теплової обробки проходить часткове або повне руйнування структури зерен крохмалю.
Вальцьова сушка передбачає нанесення високо концентрованого крохмалю на валки,
які нагріваються, з наступним зняттям скребком. Новий спосіб холодного набрякання
крохмалю шляхом "Spray-Cooking" передбачає комбінування процессу варіння і сушки
розпиленням. При вальцьовому способі крохмаль втрачає гранульовану структуру, тоді як за
методом "Spray-Cooking" структура залишається зернистою і поліпшується диспергійність
крохмалю.
Модифіковані гідрогельсинтезовані крохмалі, які швидко набрякають, мають
високопористу структуру та суперабсорбуючі властивості, отримуються шляхом швидкісної
радикальної полімеризації при нормальних атмосферних умовах. Щоб синтезувати
суперабсорбуючий гідрогель на основі біополімеру, 2-гідроксіетилакрилат (ГЕА) і акрилат
натрію (А-Na) прищеплювали на крохмальний скелет у водному середовищі. Реакція
прищепленої сополімеризації проводилася в гомогенному середовищі в присутності
персульфата амонію (АПС) в якості ініціатора і N, N'-метиленбісакриламіда (МБА) в якості
агента, що зшиває. Хімічна структура гідрогелю підтверджується ІК-спектроскопією і
термогравіметричним аналізом. Морфологію зразків можна досліджувати методом скануючої
електронної мікроскопії. Також відомо, що зі збільшенням кількості A-Na підвищуються як
набрякання, так і набрякання під навантаженням.
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК: 675.043.84:678:743.22
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ СРУМОПРОВІДНИХ ПВХ
КОМПОЗИЦІЙ
Студ. Б.П. Савчук, гр. БПП-13
Наук. керівник доц. Д.С. Новак
Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасний розвиток техніки вимагає створення нових полімерних композицій, які мають
струмопровідну здатність. Це стосується, зокрема, таких сфер промисловості, які пов’язані з
використанням антистатичних покриттів, напівпровідників та екрануючих матеріалів від
електромагнітних випромінювань, а також електропровідних матеріалів, в межах
слабкострумового зв’язку та малопотужних низьковольтних плівкових (поверхневих)
електронагрівальних елементах.
Полімерні композити представляють гетерогенні системи, які як правило, складаються з
полімерної матриці, змішаної з неорганічними провідниками або непровідними частинками.
Полімерні композиційні матеріали, наповнені струмопровідними частинками представляють
інтерес для багатьох областей радіотехнічної промисловості, таких як герметизаційні
тонкоплівкові покриття, упаковки для електронних схем. Це пов’язано з тим, що їх електричні
властивості (електропровідність) близькі до властивостей металів, у той час як механічні
властивості характерні для пластмас.
Електричні властивості цих видів композитів залежать від вмісту наповнювача, розміру
і форми частинок, а також інших факторів: таких як адгезія між наповнювачем і матрицею,
способу обробки, ефективне використання цих композитів сильно залежить від рівномірного
наповнення матриці полімеру.
Значення струмопровідності залежить від використовуваних матеріалів, типу полімеру,
площі поверхні наповнювача, електричного заряду, розміру часток і їх розподілу.
Електропровідність полімерних матеріалів може бути збільшена шляхом додавання
електропровідних вуглецевих наповнювачів, таких як вуглецеві волокна, сажа, графіт.
Електропровідні полімерні композити, отримують шляхом змішування ізолюючої полімерної
матриці з провідними наповнювачами. Незалежно від характеру частинок, що проводять струм,
композиції отримують за допомогою «просочування» наповнювача через полімерну смолу,
утворюючи провідні шляхи по всьому матеріалу. У порівнянні з металами, композити на основі
ПВХ мають значно нижчу електропровідність. Дисперсія часток і формування безперервної
мережі провідного наповнювача також мають важливе значення для електропровідності.
Вуглецевонаповнені композиційні матеріали на основі ПВХ широко використовуються в якості
антистатичних, електростатичних дисипативних і напівпровідникових матеріалів.
Сажа як наповнювач характеризується унікальною провідністю і здатністю збиратися в
ланцюги. Діелектричні властивості композитів на основі ПВХ з сажею сильно залежать від
розміру частинок, сукупності структури і високої струмопровідністі. Сажа зазвичай призводить
до більш високої діелектричної проникності композитів, однак, пориста структура сажі може
знизити механічні властивості наповненої продукції.
Часто для наповнення ПВХ використовують графіт. В якості одного з найбільш часто
використовуваних струмопровідних вуглецевих наповнювачів, графіт не тільки має хорошу
струмопровідність, але також є корисним для полегшення процесу виготовлення композиту
через його змащувальний ефект в розплаві.
Як правило, вуглецеві волокна використовуються в полімерній матриці для армування
та покращення механічних властивостей. Нещодавно, великі дослідження були зосереджені на
використанні вуглецевих волокон для розробки струмопровідних термопластичних композитів
на основі ПВХ.
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК 541.64
ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕР-ГЛИНЯНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Студ. А.Ю. Костенко, гр.БПП-13
Наук. керівник доц. Д.С. Новак
Київський національний університет технологій та дизайну

Шаруваті нанокомпозити отримують на основі кераміки і полімерів, але з
використанням природних шаруватих неорганічних структур, таких як монтморилоніт або
вермикуліт, які зустрічаються, наприклад, в глинах. Шар наповнювача, товщина якого складає
~ 1 нм, насичують розчином мономеру, а потім проводять полімеризацію.
В даний час найбільш важливими завданнями в отриманні полімерних нанокомпозитів є
рівномірний розподіл наповнювача в полімерній матриці, а також забезпечення передачі
навантаження від матриці до нанонаповнювача. Наступне завдання полягає у забезпеченні
достатньої поверхневої взаємодії на кордоні "матриця-наповнювач", в іншому випадку фізикомеханічні властивості наповнювача не будуть реалізовані в достатній мірі. Одним з найбільш
поширених нанонаповнювачів є нанотрубки. Вуглецеві одно- і багатостінні нанотрубки
використовують для збільшення механічних характеристик багатьох полімерів.
Ще одним нанонаповнювачем, що широко використовується є наноглини. Для
створення полімерних нанокомпозитів на основі органоглин використовують шаруваті
природні нерганічні структури, такі як монтморилоніт, гекторіт, вермикуліт, каолін, сапоніт. У
промислових нанотехнологіях найчастіше застосовуються наповнювачі з шаруватих силікатів,
що містять нанорозмірні частинки.
Існує кілька методів отримання полімер-шаруватих силікатних нанокомпозитів:
 змішування в розчині. Шаруваті силікати можуть набухати в деяких розчинниках. У
розчиннику, шаруватий силікат розшаровується на окремі шари, в якому також
розчиняється полімер (або форполімер в разі нерозчинного полімеру типу полііміду).
Потім полімер адсорбується на розставлених силікатних листах, і після випаровування
розчинника (або осадження суміші) формується композит;
 інтеркаляційна полімеризація «in situ». При отриманні композитів цим методом шаруватий
силікат набухає в рідкому мономері (або в розчині мономеру), таким чином, що утворення
полімеру може відбуватися між шарами силікату. Полімеризація ініціюється нагріванням
або випромінюванням, або дифузією відповідного ініціатора або органічного ініціатора або
попередньо іммобілізованого в міжшаровому просторі глини каталізатора;
 матричний синтез. Цей метод, в якому силікати утворюються «in situ» у водному розчині,
що містить полімер і будівельні блоки силікату, широко використовується для синтезу
нанокомпозитів основаних на двошарових гідроксидах, але набагато менш розвинений для
шаруватих силікатів. У даній методиці, зростання часток відбувається завдяки
самоорганізації окремих атомів в середовищі полімеру. При цьому полімер регулює
зростання неорганічних кристалів. Композит формується в результаті того, що полімер
застряє між силікатними шарами в процесі їх зростання;
 змішування в розплаві. Шаруватий силікат змішують з полімерною матрицею в розплаві.
За умови, що поверхні шарів сумісні з обраним полімером, він може проникати в
міжшаровий простір і утворює або ексфольований нанокомпозит, або інтеркаляційний
нанокомпозитний матеріал. Змішування в розплаві дозволяє переробляти полімери, які не
можна використовувати в методах полімеризаційного наповнення.
Основна проблема при створенні шаруватих нанокомпозитів на основі глин і тому
подібних керамік – забезпечити рівномірне розкриття шаруватих структур і розподіл мономера
по матеріалу.
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК 678.06
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ПОБУТОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОМ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
Студ. Ю.О. Венгер, гр. БПП-12
Наук. керівник доц. Д.С. Новак
Київський національний університет технологій та дизайну

Більше третини всіх пластмасових виробів виготовляються за допомогою методу лиття
під тиском. Даний метод характеризується високою продуктивністю і високою вартістю
необхідного обладнання.
Пластмаси - матеріали з широким спектром фізико-механічними властивостей та
великим майбутнім. У зв'язку з великими потребами в полімерних виробах випускають
високопродуктивну техніку для вироблення нових виробів з пластмас.
Виготовлення виробів із пластмас - порівняно складний технологічний процес
внаслідок великого асортименту пластмас, що переробляють, які мають різні технологічні,
фізичні та хімічні властивості. Литтєві машини випускають універсальними за параметрами для
вироблення різних виробів і спеціалізовані за конструкціями для переробки різних пластмас.
Лиття під тиском застосовують для виготовлення виробів із термопластичних і
термореактивних пластмас різної конфігурації та асортименту, що відрізняються за масою від
десятих часток граму до кількох десятків кілограмів, за товщиною стінки - від десятих часток
міліметру до кількох десятків сантиметрів, при чому вироби мають високу точність та
стабільність розмірів
Лиття під тиском - найбільш поширений метод переробки пластмас, тому що дозволяє
отримувати вироби порівняно складної конфігурації при невеликих витратах праці і енергії.
Процес виготовлення виробів засновано на заповненні формуючої порожнини форми
розплавом з послідовним його ущільненням під тиском і охолодженням. Таким чином можна
переробляти усі без виключення термопластичні полімери, вид і марку яких вибирають в
залежності від призначення виробу.
Процес лиття здійснюється таким чином, що матеріал під дією високої температури
плавиться, пластифікується і під великим тиском, що виникає в матеріальному циліндрі,
вприскується в порожнину охолодженої форми, тобто при литті в матеріалі не проходять
хімічні процеси і тому матеріал та його відходи можна переробляти неодноразово.

Рисунок – Схема термопластавтомату:
1. Вузол змикання; 2. Прес-форма; 3 Блок керування. 4. Вузол пластикації;
5. Завантажувальний бункер; 6. Двигун; 7. Гідравлічна система.
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УДК 678.5-462:006.354
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ
ТРУБ ДЛЯ ПОДАЧІ ГОРЮЧИХ ГАЗІВ
Студ. А.О. Вільчик, гр. БПП-12
Наук. керівник доц. Д.С. Новак
Київський національний університет технологій та дизайну

Поліетилен (ПЕ) - чудовий ізолятор, завдяки чому труби, вироблені з нього,
несприйнятливі до блукаючих струмів. Труби з ПЕ хімічно стійки до транспортування
природного газу, не схильні до корозії, під дією вологи навколишнього повітря, завдяки чому
вони не вимагають пристрою електрохімічного захисту. Крім того, через відсутність
корозійних процесів під час експлуатації не відбувається заростання труби і зниження її
пропускної здатності. На жаль, ПЕ труби обмежено стійкі до ультрафіолетових променів, тому
такі труби не можуть використовуватися для надземної прокладки. Крім того, ПЕ - горючий
матеріал, що не дозволяє використовувати труби з нього для прокладки газопроводів в середині
приміщень. Лінія з виробництва ПЕ труб розміщується на відносно невеликій території близько 100 м2.
Процес виробництва ПЕ труб відбувається таким чином, спочатку гранули ПЕ
відповідної марки засипаються в бункер екструдера, піддаються нагріванню до певної
температури і пластифікуються. Розплавлений ПЕ надходить до прямоточної головки
екструдера, проходячи через фільтруючі сітки і решітки, на якій встановлений Дорн.
Розплавлений ПЕ пропорційно обволікає Дорн і слідує до матриці майбутньої труби, де
приймає форму труби заданого діаметра. У корпус дорна вбудовано сопло для подачі
стисненого повітря, що охолоджує стінки ПЕ труби на виході з матриці. Затверділа труба
витягується з екструдера за допомогою особливого пристрою, діаметр захоплення якого
відповідає діаметру труби. Витяжний пристрій проводить трубу через охолоджуючу установку,
де її полотно обдається потоками води з форсунок.
Контроль за товщиною стінок та відсутністю дефектів геометричної форми труби веде
безконтактний вимірювальний пристрій. Слідом за ним розташований пристрій маркування, що
наносить на корпус ПЕ труби відповідне маркування шляхом тиснення або друку. Якщо
проводиться труба, діаметр якої перевищує 125 мм, то після маркування її нарізають відрізками
необхідної довжини, використовуючи рухливу гільйотину або дискову пилу, вздовж полотна
труби зі швидкістю її витягування з екструдера. Труби меншого діаметра збираються тягнучонамотувальним пристроєм в бухти.
Крім конструкційних характеристик головки екструдера, на якісні характеристики ПЕ
труби в процесі її виробництва впливають температура розплаву, швидкість його течії і
витяжки. У процесі руху молекули розплавленого ПЕ проходять орієнтацію, яка впливає на
осьову усадку труби після виходу з екструдера, а також на анізотропію (наявність шорсткості
на поверхні готової труби). Ступінь осьової усадки ПЕ труби залежить також від швидкості її
витягування - якщо вона вище, ніж швидкість руху розплаву на виході, то осьова усадка і
витончення стінок підвищуються.

Рисунок. Технологічна схема виготовлення ПЕ труб для подачі горючих газів:
1. Завантаження ПЕ; 2. Силос; 3. Екструдер; 4. Формування; 5,6. Охолодження;
7. Протягування; 8. Маркування; 9. Різка; 10. Складання; 11. Намотка; 12. Транспортування.
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК 678.504.3
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ НА ОСНОВІ
ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО КРОХМАЛЮ
С.н.с. В.Ю. Булах
Доц. Н.В. Сова
Проф. Б.М. Савченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Сучасне сільське господарство неможливо уявити без використання мінеральних
добрив. Застосування добрив дає можливість збільшити врожайність і поліпшити якість
продукції рослинництва. У результаті застосування добрив підвищується стійкість до хвороб,
рослини швидше дозрівають, краще використовують вологу тощо. Але поряд з позитивними
аспектами, їх застосування породжує низку екологічних проблем. Найгостріша з них – це
забруднення навколишнього середовища залишковими агрохімікатами. Частка засвоєних
елементів живлення дуже мала і приблизно половина внесених мінеральних добрив призводить
до забруднення навколишнього середовища. Одним із ефективних методів усунення цієї
проблеми є створення мінеральних добрив пролонгованої дії.
Метою досліджень було розробити технологію одержання мінеральних добрив
пролонгованої дії шляхом змішування мінерального добрива з матеріалом, що дає
пролонговану дію. Як пролонгатор обрано термопластичний крохмаль.
Для одержання композицій були використані: картопляний крохмаль, гліцерин фарм
(Німеччина), аміачна селітра, як мінеральне добриво (ДП “Агроцентр ЄвроХім-Україна”).
Композиції отримані у вигляді гранул на лабораторному одношнековому екструдері
ЧП 25х16. Температура по зонах екструдера коливалась в межах 90-120ºС.
Для отримання суміші, спочатку пластифікували крохмаль гліцерином (співвідношення
80/20 % мас. відповідно) та змішували на високошвидкісному дволопатевому змішувачі, а
потім витримували протягом 0,5 год. для набухання крохмалю та кращого проникнення
пластифікатору в зерна крохмалю. Крохмаль перед переробкою висушували протягом 3 годин
при температурі 80°С, щоб уникнути спінювання під час переробки. Потім отриману суміш
змішували з мінеральним добривом (10-90 % мас.), екструдували та гранулювали.
Проводились дослідження поступового вимивання мінерального добрива з композиції
шляхом пропускання потоку води з постійною витратою через отримані зразки гранул масою
10 г. На першому етапі вимивання помітне різке зниження маси зразків. Це поясняється тим,
що аміачна селітра, яка міститься на зовнішній поверхні гранул, вимивається в першу чергу, що
дає можливість вивільнити достатню кількість речовин для росту рослин. Подальший вплив
супроводжується поступовим незначним вимиванням, що забезпечує пролонговану дію
поживних речовин. У ґрунті такі речовини проявляють себе інакше, оскільки на композиції
впливають різні об’єми опадів, сонячні промені, температура, мікроорганізми, тощо.
На основі проведених досліджень встановлено, що гранули мінерального добрива на
основі термопластичного крохмалю не розчинились у воді через 20 діб. При цьому, зразки з
невисоким вмістом мінерального добрива починали набухати і переходити в клеєподібний стан
пізніше, бо вміст крохмалю (не розчиненої у воді речовини) у цих композиціях більший.
Досліджено кінетику вимивання мінерального добрива з композиції водою, а саме визначено,
що найінтенсивніше вимивання відбувається в перший період дії води на композицію.
Отже, поєднання мінеральних добрив з термопластичним крохмалем дає можливість
отримувати мінеральні добрива пролонгованої дії й ефективніше використовувати їх у
сільському господарстві.
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК: 539.5:678
БІОРОЗКЛАДНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ПОЛІЛАКТИДУ
Студ. М.В. Лубська, гр. БПП-13
Наук. керівник доц. Ю.О. Будаш
Київський національний університет технологій та дизайну

Полімери в наші дні стали одним з найбільш використовуваних матеріалів у світі, що
повсюдно застосовуються в техніці і побуті. Висока питома міцність пластику, до якої так
прагнули його винахідники і яка вважалася одним з його переваг, у довгостроковій перспективі
обернулася одним з його головних недоліків і тепер загрожує засміченню всієї планети, завдає
значної шкоди тваринному та рослинному світу.
Ідея створення біорозкладних полімерних матеріалів знаходиться в центрі уваги вчених
всього світу вже більше 30 років. Під біорозкладанням розуміють здатність матеріалу
розкладатись на складові частини в природних умовах під дією мікроорганізмів, ультрафіолету,
радіації, що призводить до мікробіального засвоєння цього матеріалу.
На сьогодні лише чверть полімерних матеріалів належить до біорозкладних пластиків.
Основні недоліки цих матеріалів – висока вартість і неповний розклад, можливість негативного
впливу під час передчасного розкладу в процесі його використання. Разом з тим, відносно
високі ціни на біорозкладні полімери постійно знижуються.
Не зважаючи на те, що багато уваги приділяється крохмалю і целюлозі, в останні роки
підвищився інтерес до використання альтернативних матеріалів. Велика увага приділяється
питанням використання пектину, полісахаридів, сумісних з полівініловим спиртом, олії зерен
ріпаку, з якого отримано полімер, що нагадує поліуретан.
Одним із перспективних є продукт полімеризації молочної кислоти – полілактид, який
отримують бактеріальною ферментацією кукурудзи, цукрового буряка. Він являє собою
термопластичний кристалічний полімер з високою температурою плавлення. За своїми фізикомеханічними властивостями нагадує відомий синтетичний полімер – поліетилентерефталат.
Але на відміну від останнього, він повністю біодеградує в умовах компостування за
гідролізним механізмом.
Молочна кислота в промисловості виробляється хімічним (50%) і ферментативним
(50%) синтезами. Для промислового виробництва молочної кислоти використовується метод
молочнокислого бродіння (ферментації). Відповідальними за цей процес є мікроорганізми і
бактерії лактобацілус (Lactobacillus) і лактококкус (Lactococcus) і деякі інші. Хімічний синтез
заснований на реакції ацетальдегіду з цианістим воднем, що призводить до отримання
лактонітріла, гідроліз якого дає молочну кислоту.
Важливою перевагою полімолочної кислоти (полілактиду) є те, що цей прозорий,
безбарвний термопластичний полімер може бути перероблений всіма способами, що
використовуються для звичайних термопластів. З нього можна виготовляти термоформовані
підноси, тарілки, упаковку для харчових продуктів, імплантати для медицини. Він
випробуваний також як полімер для отримання волокон, плівок, сполучного компоненту для
целюлозних нетканих матеріалів. Вироби з полілактиду, характеризуються високою міцністю,
низьким коефіцієнтом тертя. Плівки добре зварюються, перед нанесенням етикетки (друку), та
не потребують оброблення поверхні.
Незважаючи на всі перераховані переваги полілактиду, широке впровадження його в
якості полімеру побутового та технічного призначення до останнього часу стримується
невеликими обсягами випуску, низькою продуктивністю технологічних ліній і, як наслідок,
високою вартістю продукції.
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК 678.5
СИРОВИННА БАЗА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ
Студ. А.В. Романюк, гр. БПП-12
Наук. керівник доц. Ю.О. Будаш
Київський національний університет технологій та дизайну

У наш час пластикові труби є одними з найбільш затребуваних матеріалів. Оскільки
даний матеріал не піддається корозії, труби з пластику не руйнуються і не виділяють
ніяких стороніх речовин в протікаючу по ним воду. Це екологічно дуже чистий матеріал,
застосування його в побуті є абсолютно безпечним. Коефіцієнт теплопровідності у полімерів
низький, що особливо важливо, для установки систем гарячого водопостачання. Гаряча вода,
що проходить по пластиковій трубі, менше охолоджується, ніж у водопроводі з металу.
Механічні властивості у пластика такі, що робить трубу з такого матеріалу більш стійкою як до
перепадів температури, так і перепадів тиску в системі, що особливо важливо у вітчизняній
практиці.
В наш час, виробничі компанії виготовляють на екструзійних лініях труби з
поліпропілену (ПП), поліетилену (ПЕ), полівінілхлориду (ПВХ), зшитого поліетилену.
Пластикові труби з ПВХ почали застосовуватися для водопостачання одними з перших.
Полімерні труби з ПВХ застосовуються в системах гарячого і холодного водопостачання, в
каналізаційних системах, а також у промисловості. ПВХ відрізняється високою хімічною
стійкістю до мінеральних масел, лугів і багатьох видів кислот, а також до розчинників. ПВХ не
горить на повітрі, але при цьому, має низьку морозостійкість (близько -15 ° C). Стійкість до
нагрівання становить до +65 ° C але, температуру можна підвищити додавши наповнювач в
композиційний матеріал. Композиційний матеріал можна використовувати для виробів різного
призначення.
ПЕ труби бувають рівні та гофровані. Гладкі ПЕ труби, напірні, призначені для
зовнішніх і внутрішніх напірних систем, а також для транспортування горючих газів. ПЕ
стійкий до агресивних хімічних впливів, а також до впливу морозу, пластичний, має відмінну
амортизацію (не чутливий до удару). Адгезія у ПЕ має дуже низькі показники. ПЕ стійкий до
впливу води, не схильний до агресивного впливу лугів будь-якої концентрації, будь-яких
розчинів солей, кислот. ПЕ не стійкий до впливу газоподібного фтору і хлору.
Зшитий ПЕ утворюється після обробки під високим тиском, в результаті чого між
молекулами ПЕ утворюються додаткові поперечні зв'язки. Результатом є більш високі
показники міцності і опір температурним впливам. Зшитий ПЕ використовується в системах
опалення та водопостачання. Монтаж труб із зшитого ПЕ здійснюється за допомогою
спеціальних обтискних фітингів. Дуже вигідним є застосування труб із зшитого ПЕ для обігріву
доріг і для пристрою теплої підлоги.
ПП труби знайшли застосування у холодному та гарячому водопостачанні, опаленні.
Призначення технологічних трубопроводів - сюди входять і лінії з транспортування продуктів,
установки стисненого повітря. Гранули ПП - на відміну від ПЕ менш щільні (щільність 0,90 г /
см3, що є найменшим значенням взагалі для всіх полімерів), більш тверді (стійкий до стирання),
більш термостійкі (починає розм'якшуватися при 140 ° C, температура плавлення 170 ° C)
Мають високу чутливість до світла, кисню (чутливість знижується при введенні стабілізаторів).
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК 678.742.3
ПОЛІМЕРНІ КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ПЛАСТМАС
Студ. А. Стрілець, гр. МгзПЕ-15
Наук. керівник доц. О.В. Іщенко
Київський національний університет технологій та дизайну

У зв’язку з підвищенням вимог до виробів з полімерних матеріалів з’явилась
необхідність в покращенні їх експлуатаційних, технологічних, естетичних і гігієнічних
властивостей. Постійно зростають вимоги ринку до якості, кольорової гами та асортименту
пластмасових виробів, які знайшли застосування у різних галузях, і це першочергово дає
можливість розвиватися ринковому сектору - добавок до полімерних матеріалів.
Ринок полімерної упаковки, особливо для харчових продуктів та товарів для дітей,
вимагає особливих показників якості до добавок до полімерних матеріалів.
Суперконцентрати добавок до полімерних матеріалів поділяються на добавки, які
модифікують властивості полімерів та покращують їх переробку у вироби, — AdditiveMasterbatchі суперконцентрати барвників — Color-Masterbatch.
Для надання полімерному виробу необхідних властивостей в комплексі, наприклад,
стійкості до дії ультрафіолетового випромінювання, негорючості, гнучкості і колористичної
стабільності, можливі комбінації цих добавок в одному концентраті. У кожному конкретному
випадку необхідно передбачити можливі варіанти взаємодії добавок одна з одною, оскільки це
може як покращувати властивості матеріалу, так і привести до зниження ефекту модифікації.
Суперконцентрати розрізняються також відповідно до способу переробки полімерних
матеріалів, наприклад, для лиття виробів під тиском, екструзії (нитки, плівки, труби) і т. п.
У 50-60 рр. минулого століття фарбування полімерів здійснювалося головним чином на
стадії синтезу, додаванням 10-20-кратних концентратів пігментів, що отримують на основі того
ж полімерного матеріалу, який необхідно забарвити. Зі збільшенням обсягів виробництв
полімерних матеріалів,випуск полімерів широкої кольорової гами на заводах, які виробляють
гранулят, став економічно невигідним. Тому, в 70-х роках в країнах Західної Європи
переважаючим став метод забарвлення термопластів в процесі виготовлення виробів. Цьому
сприяли, з одного боку, розробка і організація виробництва випускних форм суперконцентратів пігментів, з іншого - створення більш досконалих видів обладнання для
переробки пластмас, що дозволяє автоматизувати процес фарбування виробів. Вже у 80-ті роки
минулого століття випускався широкий асортимент органічних і неорганічних пігментів,
придатних для фарбування полімерів. Однак, підготовка основної маси барвників, призначених
для фарбування полімерів, проводилась тільки на підприємствах, що випускають пофарбовані в
масі волокна і пластмаси. В даний час суперконцентрати барвників виробляються відповідно до
таких колірних каталогів, як RAL, HKS, Pantone, NCS та ін. При цьому деякі компанії,
наприклад, німецька GrafeColorBatch, виготовляють до 5000 нових барвників на рік для всіх
видів полімерів. Компанії постійно розширюють асортимент (колірну гамму)
суперконцентратів пігментів (СКП). Так, 15 березня 2006 року PolyOne оголосила про введення
свого каталогу OnColor ™ colorants більш ніж із 100 кольорами. Каталог CatalogColorSelector
надає можливість замовникам швидко оцінювати, а потім вибирати колір для їх виробів. Якщо
вимоги замовника за межами стандартного кольору, експерти можуть підібрати цей колір з
бази даних із більш ніж 5 мільйонами синтезованих барвників. Ця електронна система
відповідності кольору дозволяє PolyOne швидко задовольняти вимогам замовників в підборі
кольору, стежити за ринком і пропонувати продукт, який найбільш потрібний сьогодні. Все
більшої популярності набувають барвники в рідкій формі, тому що вони зручні у використані і
часто дозволяють створювати спеціальні ефекти (хромованої, металевої, перлової, матової
поверхні та ін.) Дослідження спрямовані на розробку і створення універсальних концентратів
пігментів, придатних для фарбування широкого кола полімерних матеріалів.
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За останній час синтетичні пластмаси стали активно заміняти інші матеріали практично
в усіх сферах та галузях нашого життя. Але таке досить широке використання має свої
негативні сторони. Вони досить стійкі до навколишнього середовища, і тому деструктують
дуже повільно. І з кожним роком їх кількість все збільшується. При цьому утворюється
величезна кількість відходів, які забруднюють навколишнє середовище.
Тому в останні роки науковці інтенсивно займаються створенням безвідходних
матеріалів, для виробництва яких використовуються так звані біодеградуючі полімери або
біополімери. Використання полімерних матеріалів, які біологічно розкладаються, стає все
більш необхідним у великих економічно розвинених країнах, які намагаються вирішити ці
проблеми. Такі матеріали можливо отримати із суміші синтетичних полімерів і з різних видів
рослинних полісахаридів, які поширені у природі.
Особливістю цих матеріалів є те, що після закінчення терміну служби вони руйнуються
під дією високих температур, мікроорганізмів і ультрафіолетових променів тощо. Однак, при
цьому вони не повинні починати розкладатися протягом самого терміну експлуатації.
Однією з найперспективніших речовин для створення біодеградуючих матеріалів є
крохмаль – природний полісахарид, широке застосування якого пояснюється його швидким
відновленням та легкою взаємодією з іншими речовинами. Та найчастіше вони створюються на
багатокомпонентній основі, наприклад, як у даному випадку, на основі крохмалю з додаванням
желатину. Також до даної композиції обов’язковим є додавання пластифікатору, який робить
плівку більш прозорою та еластичною. В даному випадку ми використовували гліцерин.
В цій роботі були отримані плівки, які відрізнялись відсотковим співвідношенням
компонентів (крохмалю та желатину) і досліджувалися на водопоглинання.
За результатами цих досліджень були отримані графіки, які показали відношення
кожного зразка до води. Виявили, що зразки, в яких містилась більша частка желатину,
розчинялись досить швидко. Ті ж плівки, в яких навпаки містилось більше крохмалю, теж
розчинились, хоч цей процес і тривав трішки довше. Така поведінка отриманих зразків
пояснюється гідрофільними властивостями крохмальних зерен та гелеутворюючими
властивостями желатину. Однак, такі результати не є втішними, оскільки розчинність у воді
значно звужує коло застосувань цих матеріалів. З цією метою, а також для підвищення
механічних характеристик крохмально-желатинових плівок використовують модифікований
крохмаль. Процес модифікації характеризується зміною структури і, відповідно, властивостей
такого матеріалу. В даній роботі ми використали крохмаль, модифікований шляхом окислення
– диальдегід крохмалю (ДАК).
Для отримання такого крохмалю необхідний такий компонент як періодат натрію.
Періодат натрію - неорганічна сполука, сіль лужного металу натрію і іодної кислоти. Саме цей
матеріал підвищує міцністні характеристики плівок та зменшує їх гідрофільність. Надання
полісахаридним плівкам таких властивостей значно розширює галузі їх застосування. Так,
наприклад, підвищені механічні властивості дають змогу використати такі плівки при
виготовленні пакувальних мішків. А оскільки ці матеріали не є токсичними, то з них також
виготовляють упаковку для харчових продуктів, міндобрив та інших виробів, що
застосовуються в сільському господарстві. Важливою перевагою модифікованої плівки є її
низька вартість у порівнянні з наповненими аналогами.
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Плівки з даних матеріалів є дуже важливими в наш час, тому що вони виготовляються із
недорогих матеріалів, та безпечні для навколишнього середовища, яке на даний час потерпає
від надлишку полімерних відходів.
Новим напрямком стало створення біодеградуючої плівки на основі ПВС та добавок
полісахаридів: крохмалю, альгінату натрію, а також розробки технологій їх виробництва.
Основними полімерами, які використовуються для виробництва пакувальних
матеріалів, в даний час є полісахариди, серед яких лідируюче положення по доступності
займають крохмаль та альгінат натрію. Однак невисока міцність плівок і здатність крохмалю до
ретроградації, тобто зміни структурних і механічних характеристик з плином часу, обмежують
його застосування виробництвом таких пакувальних матеріалів, для яких проблема високої
міцності плівок і її збереження під час зберігання не має першорядного значення, наприклад,
внутрішньої упаковки для цукерок та ін. Плівку можна використовувати в якості пакувальних
матеріалів для продуктів одноразового використання. Одним з варіантів поліпшення
властивостей крохмалю є модифікація шляхом отримання плівок на основі його сумішей з
іншими харчовими полімерами.
Властивості розчинів плівок з крохмалю.
Крохмаль, будучи природним полісахаридом, має ряд унікальних властивостей і
особливостей, до числа яких відносяться:
• щорічна відновлюваність і невичерпність сировинних ресурсів для його отримання
(картопля, кукурудза, жито, пшениця, горох і ін.), що вигідно відрізняє його від целюлози,
яка виділяється з деревини, мінімальний термін дозрівання якої навіть для
швидкозростаючої деревини становить 18-20 років;
• легка змінюваність і надання нових практично цінних властивостей шляхом хімічного,
бактеріологічного або комбінаційного впливу;
• можливість здійснення з крохмалем всіх перетворень, відомих з хімії низькомолекулярних
сполук;
• можливість створення на основі крохмалю або в поєднанні з синтетичними полімерами
нових матеріалів, що біологічно розкладаються;
• нетоксичність і зручність роботи з крохмалем як з полімером.
Альгінат натрію має високі плівкоутворюючі та унікальні колоїдні властивості:
загуснення, утворення суспензій, гелеутворення, стабілізацію емульсій тощо.
Корисними якостями плівок з альгінату натрію є збереження вологи, зниження усадки і
покращення текстури продукту, збереження смаку, кольору і запаху продуктів. Плівки
отримані з альгінату натрію міцні: з 2 – 4% розчину альгінату натрію отримають плівки
міцністю 80 - 120 МПа, проте такі плівки мають не дуже добру водостійкість через їх
гідрофільність. Технічний альгінат натрію знаходить застосування в поліграфічній, текстильній
промисловості та ін.
Дослідження властивостей плівок на основі полісахаридів та альгінату натрію визначає
їх властивості та їх здатність до біорозкладання.
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Збільшення кількості пластикових відходів, а також стурбованість спільноти даною
проблемою призвели до появи перших полімерних матеріалів, що біологічно розкладаються.
Пластик, що біологічно розкладається – це пластик, який в результаті біорозкладання
перетворюється на діоксид вуглецю, воду і біомасу (біогумус). Матеріал на основі суміші
поліолефінів і крохмалю став першим таким представником.
В Україні сміття в основному вивозиться на сміттєзвалища, де воно забруднює
навколишнє середовище: отруює землю, підземні води, повітря.
Для вирішення цієї проблеми почали створювати плівкові матеріали для упакування
харчових продуктів, створених з біодеградабельних полімерів.
Але проблемою впровадження біоупаковки на масовий ринок є її вартість. Зараз
біодеградуючі матеріали у декілька разів дорожчі ніж звичні пластики. Але впровадження
таких технологій безсумнівно має майбутнє з точки зору екології.
Зараз висувають ряд вимог до біодеградабельних полімерів. Вони мають поєднувати в
собі високий рівень механічних, експлуатаційних та технологічних властивостей зі здатністю
до біорозкладання.
Відомі технології виготовлення плівкових матеріалів, що розкладаються, на основі
крохмалю. Для подолання механічних недоліків термопластичного крохмалю до нього додають
синтетичні полімери. Одним з найперспективніших напрямків є виготовлення плівок з
композицій, що містять крохмаль та ПВС.
Полівініловий спирт (ПВС) є штучним полімером, а саме, порошок білого кольору, який
легко розчиняється у воді та має здатність утворювати плівку. Цей полімер дуже міцний і
гнучкий, але ці його якості залежать від вологості (він абсорбує рідину). При використанні ця
речовина не має токсичного впливу і може вважатися нешкідливою.
Плівка на основі ПВС характеризується прозорістю, відсутністю токсичності, хімічною
стійкістю та міцністю. Змінюючи природу і кількість пластифікатора, можна отримувати плівку
різної еластичності та міцності.
Плівки на основі ПВС та крохмалю одержували методом поливу на скляну поверхню з
наступним висушуванням при кімнатній температурі. Для отримання плівок, що біологічно
розкладаються, були досліджені композиції з різним складом. Зшиваючим агентом для ПВС
використовували лимонну кислоту, від цього залежить в’язкість композиції та водорозчинність
плівок. Щоб суміш полімерів краще перероблялась на екструзійному устаткуванні, а плівка
була пластичною, вводиться пластифікатор; один з доступних і відомих для крохмалю –
гліцерин. Для покращення міцності та подовження терміну застосування плівок на основі
крохмалю та ПВС додавали до рецептурного складу модифіковані крохмаль та целюлозу.
Для визначення необхідних експлуатаційних властивостей проводили досліди на
розривну міцність, видовження, водопоглинання та біорозкладання отриманих плівок.
Виготовлення плівок на основі крохмалю та ПВС в Україні можливе на базі вітчизняних
підприємств з використанням існуючого обладнання, що є досить перспективним напрямком
розвитку виробництва біодеградуючих матеріалів.
Проаналізовані дані доводять необхідність застосування біорозкладних полімерних
матеріалів для виготовлення упаковки. Проведені дослідження показують перспективність
застосування біодеградуючих полімерних матеріалів на основі крохмалю з додаванням ПВС
для виготовлення пакувальних матеріалів.
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В процесі переробки полімери піддаються впливу високих температур, зсувних
напружень і окислення, що призводить до зміни структури матеріалу, його технологічних та
експлуатаційних властивостей. Вплив на зміну структури матеріалу роблять термічні і
термоокислюючі процеси.
ПВХ — один з найменш стабільних карболанцюгових промислових полімерів. Реакція
деструкції ПВХ — дегідрохлорування — починається вже при температурах вище 100 °С, а при
160 °С реакція протікає дуже швидко. В результаті термоокислення у ПВХ відбуваються
агрегативні та дезагрегативні процеси — зшивання і деструкція.
Деструкція ПВХ супроводжується зміною початкового забарвлення полімеру і
погіршенням фізико-механічних, діелектричних і інших експлуатаційних характеристик. В
результаті зшивання відбувається перетворення лінійних макромолекул в розгалужені і, в
результаті, зшиті тривимірні структури; при цьому значно погіршуються розчинність полімеру
та його здатність до переробки. У разі пластифікованого ПВХ зшивання зменшує сумісність
пластифікатора з полімером, збільшує міграцію пластифікатора і погіршує експлуатаційні
властивості матеріалів. З урахуванням впливу умов експлуатації і кратності переробки
вторинних полімерних матеріалів, необхідно оцінити раціональне співвідношення відходів та
свіжої сировини в композиції, призначеної для переробки. При екструзії виробів із змішаної
сировини існує небезпека браку з-за різної в’язкості розплавів, тому пропонується екструдувати
первинний і вторинний ПВХ на різних машинах, однак порошкоподібний ПВХ практично
завжди можна змішувати з вторинним полімером. Важливими характеристиками, що
визначають принципову можливість вторинної переробки відходів ПВХ є час переробки,
термін служби вторинного матеріалу чи виробу, час термостабільності.
Однорідні виробничі відходи, як правило, піддаються вторинній переробці, коли
глибокому старінню піддаються лише тонкі шари матеріалу. В деяких випадках
рекомендується використовувати абразивний інструмент для зняття шару, який піддався
деструкції, з подальшою переробкою матеріалу у вироби, які не поступаються за властивостями
виробам, отриманим з вихідних матеріалів.
Для відділення полімеру від металу (проводи, кабелі) використовують пневматичний
спосіб. Для видалення металевих і мінеральних включень може бути використаний індукційний
спосіб, який грунтується на методі поділу за магнітними властивостями. Для відділення
алюмінієвої фольги від термопласту використовують нагрівання у воді при 95…100°C.
Енергетично економічним є спосіб сухої підготовки пластмасових відходів за допомоги
компактора. Спосіб рекомендується для переробки відходів штучних шкір, лінолеумів з ПВХ і
включає низку технологічних операцій: подрібнення, сепарацію текстильних волокон,
пластикацію, гомогенізацію, ущільнення і грануляцію; можна також вводити добавки.
Методи вторинної переробки ПВХ - лиття під тиском, калундрування, пресування.
Проблема регенерації відходів ПВХ - пластиків в даний час інтенсивно розробляється, проте є
чимало труднощів, пов’язаних насамперед із наявністю наповнювача. Деякі розробники пішли
шляхом виділення полімеру з композиту з подальшим його використанням. Проте часто ці
технологічні варіанти неекономічні, трудомісткі і придатні для вузького асортименту
матеріалів. Відомі способи прямого термоформування або вимагають високих додаткових
витрат (підготовчі операції, добавка первинного полімеру, пластифікаторів, використання
спеціального обладнання), або не дозволяють переробляти високонаповнені відходи, зокрема,
ПВХ-пластиків.
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Біорозкладні плівкові матеріали застосовуються у різних галузях. У харчовій
промисловості використовуються для зниження втрат харчових продуктів, зберігання продуктів
харчування свіжими, поліпшення таких органолептичних характеристик продуктів харчування,
як зовнішній вигляд, запах, смак і забезпечення харчової безпеки. У сільському господарстві
біорозкладні плівкові матеріали використовуються для покриття парників. У медичній сфері
біорозкладні плівкові матеріали успішно використовуються в кістковій та тканинній інженерії.
На сьогоднішній день з'явився цілий ряд нових біорозкладних матеріалів, які отримують за
різними технологіями.
Плівки на основі хітозану в лабораторних
умовах отримують методом поливу шляхом
нанесення розчину на абсолютно рівну скляну
поверхню з подальшим випаровуванням розчинника.
Формування плівок проводять при температурі
20±2°С протягом 3-4 діб. Всі отримані зразки плівок
є однорідними та прозорими. Товщина плівок
коливається у межах від 0,05 до 0,15 мм. Задля
підвищення
бактерицидних
властивостей
пакувальної плівки щодо основних патогенних
мікроорганізмів до розчину хітозану додавали відвар
деревію. Отримана плівка розора, не токсична, може
застосовуватись
для
пакування
продуктів
харчування.
Найбільш перспективним біополімером вважається полімолочна кислота завдяки
стійкості до дії води, зручності у використанні, здатності перетворюватись на органічні
добрива, проте, з огляду на високу вартість, її використання обмежене. Полімолочна кислота
(полілактид) – продукт полімеризації молочної кислоти, було відкрито американською
компанією Dow Chemicals в кінці 50-их років минулого століття. Молочнокислі бактерії
перетворюють моносахариди в молочну кислоту, на першій стадії відбувається димеризація
молочної кислоти з утворенням лактиду, при рециклізації якого нарощується полімерний
ланцюг з отриманням високомолекулярної полімолочної кислоти. Зараз ведуться активні
пошуки методів використання ензимів для полімеризації молочної кислоти, що здешевлює
промислове виробництво полілактиду.
На сьогоднішній день полімери на основі крохмалю займають найбільшу частку на
ринку біополімерів. Біополімери на основі крохмалю досить легко виготовляти, вони прозорі,
характеризуються покращеними бар'єрними властивостями по відношенню до діоксиду
карбону, швидко розкладаються мікроорганізмами і є сумісними з більшістю інших матеріалів.
Найбільшим недоліком біополімерів на основі крохмалю, порівняно із звичайними
полімерними плівками, вважається висока розчинність у воді, низька механічна стійкість, а
також відносно висока вартість.
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Ідея створення синтетичних полімерів полягала у тому, щоб створювати матеріали, що
відрізняються винятково високою стійкістю до дії чинників навколишнього середовища. Зараз
формується новий підхід до розробки полімерних матеріалів, діаметрально протилежний
традиційному. Необхідно отримати полімери, які зберігають експлуатаційні характеристики
тільки протягом періоду споживання, а потім зазнають фізико-хімічних і біологічних
перетворень під дією факторів навколишнього середовища і легко включаються в процеси
метаболізму природних біосистем.
До числа основних застосувань біорозкладних матеріалів відноситься упаковка
харчових продуктів. Контейнери, плівки та піноматеріали, виготовлені з таких полімерів,
використовуються для упаковки м'яса, молочних продуктів, випічки та інших продуктів. Іншим
найбільш поширеним застосуванням є одноразові пляшки і стаканчики для води, молока, соків
та інших напоїв, тарілки, миски і піддони. Ще одним ринком збуту для таких матеріалів є
виробництво мішків для збору і компостування харчових відходів, а також пакетів для
супермаркетів.
Природні білки і желатин приваблюють розробників біорозкладних полімерних
матеріалів. На сьогодні, відомі їстівні покриття з колагену, соєвого білку, желатина, крохмалю,
ефірів целюлози, які застосовуються для упаковки таких харчових продуктів, як м'ясо, сухі
сніданки, кондитерські вироби, овочі, фрукти та ін.
Сімейство колагену є однією з найбільш поширених груп білків, так як колаген є
основним білковим компонентом всіх сполучних тканин, зокрема шкіри, сухожиль, зв’язок та
хрящів. Колагенмісткі біоматеріали мають першорядне значення для багатьох галузей
застосування через їх чудову біосумісність і низьку імуногенність. Колаген може бути
екстрагований з тканин різного походження та може комбінуватись з іншими матеріалами.
Додатковим джерелом отримання препаратів колагену є колаген місткі відходи різних галузей
промисловості, зокрема шкіряної, м’ясо- та рибопереробної.
Полімер, як правило, вважається біорозкладним, якщо вся його маса розкладається в
ґрунті або воді протягом шести місяців. У більшості випадків продуктами розпаду є
вуглекислий газ і вода. Для того, щоб ідея біорозкладу полімерного матеріалу реалізувалася,
необхідна сукупність трьох основних факторів: відповідні умови навколишнього середовища;
наявність мікроорганізмів, які селективно діють на полімерний матеріал; полімерні матеріали
певної хімічної структури. Якщо один з цих елементів відсутній, то біорозпад як екологічна
ідея просто не реалізується.
Останніми роками інтенсивно проводяться роботи зі створення нового класу
біорозкладних пластиків на основі природних матеріалів, що не завдають шкоди
навколишньому середовищу та здоров’ю людини. На сьогодні відомі інноваційні технології
виготовлення біополімерної упаковки з полілактиду (PLA). З одного боку, сировина для
виготовлення біоупаковки з полілактиду поновлювана; і з іншого – основним фактором, який
гальмує розвиток біорозкладної упаковки в Україні, виступає обмеженість виробничих
потужностей з виробництва молочної кислоти, і відповідно, висока вартість упаковки.
Дехто помилково вважає, що всі полімери, отримані з рослинного матеріалу, є
біорозкладні, це не так: здатність до розкладання в природних умовах залежить не тільки від
«натуральності» сировини, а також від цілого ряду властивостей, зокрема, від молекулярної
структури матеріалу. Також невірно думати, що всі полімери, отримані з природних
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компонентів, здатні до біоруйнування. Основою для їх виробництва може служити і синтетична
сировина. Наприклад, біорозкладаний полімер Ecoflex компанії BASF виготовляють з
вуглеводню. Пізніше на основі цього матеріалу компанія розробила композиційний Ecovio, при
виробництві якого поряд із синтетичною використовується відновлювальна сировина PLA.
В кінці 2007 року три німецькі компанії - Institute for Recycling of the University for
Applied Sciences Braunschweig, Fraunhofer Institute for Chemical Technologies і CTC Clean Tech
Consulting GmbH – провели спільне дослідження і з’ясували, що в світі вже існує не менше 73
видів біодеградабельних пластиків. У числі їх виробників – компанії Albis, BASF, Biomer,
Biopearls, Biotec, Dow, Enmat, GoodFellow, Hycail, Mazzucchelli, Metabolix, Monsanto,
NatureWorks, Novamont, Plantic, Polyfea, P&G, Solvay та інші.
Аналіз світового ринку біоупаковки показує, що у розвинутих країнах бополімери
перетворилися зі спеціального продукту в економічно значущий товар, який стає все більш
привабливим і доступним. Агропромислова інтеграція, нові можливості біотехнології, а також
збільшення виробничих потужностей виробництва біоматеріалів впливають на зростання
місткості ринку біоупаковки. Визначено, що
формування ринку відбувається під впливом
технологічних, економічних, політичних і соціальних
факторів. Становлення інноваційного виробництва
біоупаковки у країнах Європи, США та Японії мало
насамперед політичний характер. Отже, розвиток
ринку біополімерів в Україні має технологічні
передумови, однак потребує вирішення питань
політичних, економічних та соціальних.
Формування вітчизняного ринку біоупаковки
розкриває
можливості
для
об’єднання
агропідприємств та хімічних виробників у
кластерний комплекс і вирішення для України ряду
актуальних питань: створення високотехнологічного
продукту на базі рослинної сировини вітчизняного
Рисунок – Динаміка зростання світового
виробництва біопластиків, тис. тон.
походження; гарантованого ринку збуту вітчизняної
У цей обсяг входять як пластики, отримані
рослинної сировини і отримання додаткових робочих
з рослинної сировини, але не біорозкладні
місць;
підвищення
екологічних
вимог
для
(верхня частина стовпчиків), так і все
пакувальних матеріалів; вирішення питання утилізації
біорозкладні пластики, в тому числі
упаковки
після
її
використання
шляхом
отримані з вуглеводнів (нижня частина
компостування;
розвитку інфраструктури для
стовпчиків) [1]
утилізації відходів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Прогресс в получении биоразлагаемых композиционных материалов на основе крахмала
(обзор) / Е. Н. Подденежный, А. А. Бойко, А. А. Алексеенко и др. // Вестник ГГТУ им. П.
О. Сухого. – № 2. – 2015. – С. 31-40.
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Майже всі процеси в життєдіяльності організму відбуваються за участю води. Саме
вода є важливою часткою природи. Але людина своєю згубною діяльністю змінює її хімічний
склад. Це погіршує якість води, вона втрачає природний колір, смак, загальний іонний склад.
Забруднення водоймищ хімічними та радіоактивними речовинами суттєво впливає на різке
зменшення прісної води, придатної для вживання. До найбільшого забруднення водоймищ
призводять викиди теплових та атомних електростанцій, хімічних та металургійних
виробництв. При цьому збільшується вміст міді, кадмію, цинку, хрому, фенолу, ртуті, нікелю.
Очищення водоймищ від важких металів та розробка препаратів, які б "витягували" їх із
води, набули неабиякої ваги. Ефективними вуглецевими сорбентами є кокс і відходи його
виробництва (напівкокс, пил, шлаки). Ємність таких сорбентів порівняно невелика, але низька
вартість робить рентабельним їхнє використання. Для очищення води від нафтопродуктів
використовують цементний порошок, тонко роздрібнені деревні обпилювання, просочені
парафінами, шматочки синтетичних полімерів, відходи гірничодобувної промисловості. В
даний час для одержання вуглецевих сорбентів частіше стали використовувати буре вугілля,
яке відрізняється відносно низьким виходом летких речовин і має пористу структуру, що при
термічній обробці й активації служить базою для розвитку тонкої пористості й адсорбційної
ємності. Значною мірою цим обумовлена і їх висока реакційна здатність, що визначає низькі
енерговитрати на їхню активацію. Продукти хімічної модифікації бурого вугілля мають поряд з
іонообмінними властивості фильтрантів та комплексоутворювачів, що підтверджує перевагу
бурого вугілля перед багатьма іншими природними сорбентами. Відомі результати досліджень,
які підтверджують, що сорбенти на основі бурого вугілля, напівкокс бурого вугілля,
буровугільний віск, незамінні при очищенні стічних вод різних виробництв від іонів
кольорових і важких металів, зокрема, від токсичних іонів шестивалентного хрому. Отримані
сорбційні матеріали дозволяють здійснити очищення природних і стічних вод на 65-80 %, у
порівнянні з використовуваними в даний час сорбентами.
Відомі результати дослідження адсорбції іонів важких металів Pb (II), Cu (II), Cd (II), Zn
(II), і Ni (II) лігніном, виділеним з чорного розчину, відходів паперової промисловості. Лігнін
являє собою природний полімер, який присутній у великих кількостях в клітинних стінках
наземних рослин і є основним сполучною агентом для волокнистих рослинних компонентів,
зазвичай становить від 16 до 33% рослинної біомаси. Лігнін має спорідненість з іонами металів
в наступному порядку: Pb (II)> Cu (II)> Cd (II)> Zn (II)> Ni (II). Процес адсорбції іонів металів
сильно залежить від рН і іонної сили розчинів. Моделювання поверхонь комплексоутворення
було проведено з метою з'ясування механізму адсорбції. Автори визначили, що на поверхні
лігніну містяться два основних типи кислотних центрів, які належать карбоксильним групам і
групам фенольного типу, причому фенольні групи мають більш високу спорідненість до іонів
металу, ніж карбоксильні групи.
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Ка́учук– еластичний матеріал, який отримують при коагуляції латексу каучуконосних
рослин, головним чином бразильської гевеї, що росте в тропічних країнах. Дерево
культивується в Південно-Східній Азії, Малайзії, Індонезії, Шрі-Ланці, Камбоджі, Таїланді,
Брунеї. На території України кліматичні зони, придатні для вирощування каучуконосних
рослин, відсутні. Натуральний каучук та латекс натурального каучуку Україна купує за
кордоном. Як саме в дереві синтезується вуглеводень (поліізопрен) каучуку, невідомо. З
вулканізованих каучуків одержують міцну й еластичну гуму. Загальне виробництво
натурального каучуку становить близько 9 млн т і досягає 40 % у загальному виробництві й
споживанні разом синтетичного і природного каучуків.
Основний компонент каучуку – поліізопрен — вуглеводнева полімерна хімічне сполука,
що має загальну формулу (C5H8)n, де n становить від 1000 до 3000. При нагріванні вище 180 °C
у відсутності повітря каучук розкладається і виділяє ізопрен (2-метил-1,3-бутадієн).
Натуральний каучук бразильської гевеї має структуру, яка складається на 97,8 % із 1,4-цисполіізопрену.
Полімеризацію ізопрену можна схематично зобразити таким рівнянням:

Сирий каучук має низьку міцність і дуже липкий, особливо при нагріванні, а на морозі
стає твердим і ламким. Тому для виготовлення різних виробів у сирому вигляді каучук
непридатний.
В 1819 р. шотландський інженер Чарльз Макінтош запропонував розчиняти каучук у
маслі, яке добували внаслідок перегонки кам'яновугільної смоли. Він заснував першу фабрику
по виробництву водонепроникного одягу. Проте цей одяг був чутливий до зміни температури.
Приблизно в той же час було налагоджено виробництво калош. У 1832 році в Петербурзі
побудована перша фабрика з виробництва взуття з каучуковим покриттям. Лише в 1839 р.
Чарльз Гудьїр під час проведення дослідів випадково упустив пластинку каучуку, на якій була
сірка, на розжарену плиту і виявив, що з липкої маси каучук перетворився в пружну еластичну
речовину. Спосіб обробки каучуку сіркою назвали вулканізацією. Вулканізований каучук
називають гумою. В процесі вулканізації з каучуку, сірки і наповнювача (переважно сажі)
виготовляють суміш, якою наповнюють відповідні форми і під тиском нагрівають. При 130–
160°С каучук взаємодіє з сіркою і його молекули зв'язуються між собою атомами сірки.
Частково вони зв'язуються між собою і безпосередньо. Зв'язок між ними здійснюється за
рахунок вільних валентностей, які виникають при розриві подвійних зв'язків.
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Полімерна упаковка поділяється за видами полімерів, призначенням, агрегатнофізичним станом виробів, термінами служби, умовами експлуатації, можливості збору,
заготівлі і переробки з урахуванням їх об’ємів і залишкових технологічних властивостей.
Транспортна полімерна упаковка є досить поширеним видом пакування.
Найпоширенішим та недорогим є пакування в термоусаджувальну поліетиленову плівку, що
випускається у вигляді рукава або полотна. Вона підходить для групової упаковки будівельних
матеріалів, ПЕТ або скляних пляшок тощо. Така упаковка захищає товар від зволоження, від
пошкодження при перевезенні, від навмисного вилучення товару. Вона легка, займає невеликий
об’єм, стійка до значних коливань температури.
При використанні картонних коробок, всередину вміщують полімерний пакет, що дає
можливість пакувати різноманітну суху продукцію, а також заморожені продукти, кондитерські
вироби, масло, маргарин, смакові добавки тощо. При пакуванні овочів та фруктів полімерні
пакети забезпечують перфорацію, щоб товар при зберіганні міг дихати, але при цьому пакет і
коробка були закриті зверху.
Досить поширеною є асептична полімерна упаковка, яка забезпечує збереження цінних
властивостей продукту. Асептичні технології пакування досягаються спеціальною обробкою
харчових продуктів і фасуванням їх у стерильну упаковку. Для такої упаковки застосовують
багатошарові мішки, що складаються із зовнішнього ламінованого шару, який є бар’єрним і
двох внутрішніх шарів, що контактують з продуктом (поліетилен, поліамід високої якості,
металізований поліефір, алюмінієва фольга). Сполучення цих матеріалів забезпечує необхідні
бар’єрні властивості полімерної упаковки, що гарантує заданий термін зберігання продукції.
Одними із сучасних технологій пакування продовольчих товарів є використання
герметичної упаковки з модифікованим та регульованим складом газового середовища. Ці
технології дозволяють суттєво збільшити термін зберігання у 1,5 - 4 рази. Модифіковане газове
середовище передбачає регулювання складу газу, завдяки якому сповільнюються біохімічні
процеси у продуктах. Найчастіше використовують азот, вуглекислий газ, їх суміш, а також
поєднання цих газів з відповідною концентрацією кисню. Газопроникність і селективність
полімерної упаковки залежить від хімічної природи і фізичної структури полімеру, присутності
наповнювача та його типу, товщини плівки, способу її отримання тощо. Склад газового
середовища всередині упаковки можна регулювати підбором матеріалу відповідної
проникності, або з використанням силіконових мембран певної площі у вигляді віконця.
Найчастіше для упаковки із застосуванням модифікованої атмосфери використовують такі
матеріали: ПЕНГ, орієнтований ПП, ПВХ, ПС, ПЕТ, ПА, саран та інші, а також різноманітні
ламінати.
Відмова від стерилізації продуктів харчування послужила поштовхом до розвитку
вакуумної упаковки і упаковки з модифікованою атмосферою. Вакуумна технологія пакування
дозволяє значно подовжити термін зберігання продукту, забезпечити дотримання високих
гігієнічних норм, завдяки чому поліпшуються споживчі властивості товару. Вакуум-упаковка
широко використовується для м’ясних, рибних продуктів, сирів, соусів тощо. Така упаковка
забезпечує подовження терміну зберігання, а також запобігає втраті маси та аромату харчових
продуктів. Для вакуум-упаковки застосовують комбіновані матеріали, що включають шар
поліетилену, а також ламіновані багатошарові матеріали на основі поліпропілену. Для
забезпечення газонепроникності застосовують шар етиленвінілового спирту.
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Пластирі – це лікарська форма для зовнішнього застосування, що має здатність
прилипати до шкіри, може здійснювати дію на шкіру, підшкірні тканини і на організм в цілому.
На сьогоднішній день в фармацевтичній промисловості широко використовуються
композиційні полімерні матеріали, які повинні відповідати вимогам стійкості до мікробної дії.
Тому саме для виконання цих вимог при виготовленні пластирів, до них додають при переробці
органічні та неорганічні біоциди. Як біоцидні домішки найчастіше використовують 1-гексил-3метилімідазолій тетрафторборат, 1-гептил-3-метилімідазолій тетрафтороборат, вони не
спричиняють декструкції полімеру при температурах його обробки. Такі біоцидні домішки є
термостабільними.
Каучукові пластирі виготовляють на основі синтетичного і натурального
невулканізованого каучуку з додаванням смол, бальзамів, жироподібних та інших речовин. До
переваг каучуку як пластирної основи належать відсутність подразнюючої дії на шкіру,
індифірентність щодо багатьох лікарських речовин, пружність, повітро- і вологонепроникність.
Пластирі рідкі (шкірні клеї) представляють собою легколетючі рідини, що залишають
на шкірі після випаровування розчинника тонку еластичну липку міцну плівку. Як правило
вони застосовуються в якості епі- і ендерматичних пластирів, а також замість перев'язувального
матеріалу для закріплення на шкірі хірургічних пов'язок і лікування невеликих шкірних
пошкоджень. До складу рідких пластирів входять такі речовини, як колодій, каніфоль,
полімерні матеріали (етилцелюлоза, кополімер вінілпіролідону з вінілацетатом, поліметакрилат
і акрилати та ін.)
Як основу для пластирів часто використовують полівінілхлорид, поліетилен,
поліуретан, або латексні смуги, ці матеріали є водонепроникними. За клейку основу беруть
клей акрилат або метаакрилат (вінілові смоли).
При виробництві пластирів необхідно враховувати наступні вимоги:
 -вибір матеріалів щодо їх токсичності та безпеки;
 -сумісніст матеріалів з клітинами, тканинами та рідинами організму людини з урахуванням
призначення виробу;
 -дію на тканини, тривалість та частоту цієї дії;
 -пакування стерильних і не стерильних медичних виробів
Першим та найважливішим етапом при виготовленні ФАПЗ (фармакологічно активних
перев’язувальних засобів) є чітке визначення напряму дії та бажаної фармакологічної
активності.
ФАЗП виготовлені без використання носія, представлені синтетичними (полілактидні,
полівінілпіролідонові) та полісахаридними покриттями, наприклад, з водорозчинних похідних
целюлози, хітозану, альгінату кальцію та натрію, виготовлених у формі волокнистого
нетканого гідрофільного матеріалу, альгінатними, хітиновими та колагеновими плівками. Такі
аплікаційні матеріали є біодеградуючими, вони повністю розсмоктуються на рані.
Другий спосіб передбачає іммобілізацію діючої речовини.
Різновидом фізичної іммобілізації є метод друку ,що передбачає введення біологічно
активної речовини в полімерну композицію (на основі полісахаридів) з подальшим нанесенням
на текстильний матеріал.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ ПОЛИОЛЕФИНОВ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ
Студ. А. Хаджи, гр. МгПП-15
Асп. С. Сайтрали
Научный руков. проф. В.П. Плаван
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Эффективным способом улучшения эксплуатационных свойств полимеров является их
модификация различными наполнителями. Сочетание полимеров с наполнителями позволяет
получать материалы с совершенно новыми эксплуатационными свойствами: введение
наполнителей в полимерные материалы способствует повышению их механической прочности
и твердости, снижению себестоимости; обеспечивает придание специальных свойств.
Наполнители вводят для изменения адгезионной способности полимеров, их фрикционных
свойств, электрофизических характеристик, теплопроводности и многих других. Например, для
придания огнестойкости в полимерные материалы в качестве антипиренов вводят минеральные
наполнители: глины, углеродные нанотрубки, гидроксиды магния, алюминия, оксиды кремния,
титана и др.
Влияние дисперсного наполнителя на механические и прочие свойства полимерных
материалов в значительной степени зависит от его свойств. При концентрациях наполнителя,
превышающих оптимальную, возможно снижение прочности
полимерного материала.
Поэтому для целенаправленного создания полимерных композиционных материалов с
заданными свойствами путем наполнения необходимо не только знать характеристики
наполнителей, но и иметь представление об основных закономерностях изменения свойств
полимерных материалов в зависимости от количества и природы наполнителя.
В качестве объекта исследования выбраны смеси полипропилена марки 21030 с
«Vistamaxx 6202» и гидрофобизованным мелом марки 1TK с размером частиц 2,5 мк (max 20
мк - 1,5 %) в качестве наполнителя. Єтилен-пропиленовый сополимер «Vistamaxx 6202»,
использовали в составе полимерного материала для увеличения количества наполнителя.
Изучали показатели плотности, твердости, прочности и относительного удлинения
смесей полимеров с содержанием «Vistamaxx» в пределах 0-100 % масс., содержание мела
варьировали от 0 до 40 %. Определили, что с увеличением содержания мела в смеси полимеров
до 30 % показатель относительного удлинения образцов увеличивается, одновременно
снижается предел прочности при разрыве, при последующем увеличение содержания мела в
смеси полимеров до 40 %, характер
зависимостей изменяется.
Показатель текучести расплава для
чистого полипропилена составляет 2,5-4
г/10 мин, введение наполнителя приводит к
снижению показателя текучести расплава,
увеличение количества наполнителя в
смеси полимеров до 40 % обеспечивает
увеличение показателя текучести расплава
практически до исходных значений. Это
свидетельствует о том, что смесь
полимеров указанного состава может
перерабатываться
традиционным
для
полипропилена способом.
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ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ
МОДИФІКОВАНИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТА БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН
Студ. В.В. Сідько, гр. БПП-12 (КНУТД)
Київський національний університет технологій та дизайну

Наук. керівник доц. А.В. Підгорний
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

За структурою композиційні матеріали поділяються на кілька основних класів:
волокнисті, шаруваті, дисперснозміцнені частками і нанокомпозити. Волокнисті композити
армовані волокнами або ниткоподібними кристалами – цеглини з соломою і пап'є-маше можна
віднести саме до цього класу композитів. Штучні кам'яні матеріали (бетони) характеризуються
низьким опором на розрив і утворенням усадочних тріщин при застиганні. Ліквідувати
утворення тріщин можна декількома способами, наприклад, вторинним армуванням, яке в
конструкційному бетоні здійснюється сталевою арматурою, а в плитах перекриттям - звареним
проводом або сіткою, модифікованими в'яжучими речовинами за допомогою поліпропіленових,
скляних, базальтових , металевих волокон. Поліпропіленове волокно може замінити зварену
дротяну сітку, що запобігає утворенню усадочних тріщин в бетоні. У плиті, що містить
волокно, міцність до вигину на 2% вище. При певному дозуванні, волокно замінює вторинне
армування і забезпечує пластичність бетону, але не заміняє конструктивну стальну арматуру.
Структура бетону з застосуванням базальтових волокон близька по структурі до
армоцементу з арматурою і сталевих сіток. Базальтоцемент володіє більш високою міцністю і
деформативністю, так як армуючий його базальт забезпечує більш високу ступінь дисперсності
арматування каменю і сам базальт володіє більш високою міцністю (1800-2500МПа), чим
стальна сітка. Крім того базальтоцемент може переносити більш пружні деформації , тому що
базальтове волокно по пружності перевершує сталь.
Для зниження в'язкості і поліпшення технологічності будівельних розчинів,
армованих волокнами, можна використовувати високоефективні гіперпластифікати
Melflux®, які відрізняються також проти усадковими властивостями по відношенню до
цементу. Застосування цих продуктів особливо актуально при створенні рецептур
самовирівнюючих наливних підлог.
З огляду на надзвичайно широкого асортименту пропонованих волокон, залишається
відкритим питання про пошук найбільш ефективних рішень. При виборі армуючого
компонента слід звернути увагу на наступні моменти:
 поліакрилові волокна підвищують жорсткість і еластичність композицій майже так само,
як і скловолокно, в той час як поліефірні і целюлозні волокна підвищують жорсткість і
еластичність в меншій мірі. Відносно стійкості композицій до безперервних деформацій
при підвищених температурах (40ºC) полі акрилові волокна Ricem® також перевершують
скловолокно, поліестер і целюлозу. Однак процес шліфування шпаклівки можуть
полегшити тільки целюлозні волокна;
 поліпропіленові волокна відрізняються порівняно низькою щільністю, що призводить до
деякого розшарування в процесі приготування розчину, а також володіють недостатньою
морозостійкістю (близько -15ºС);
 целюлозні і поліамідні волокна мають яскраво вираженими гідрофільні властивості.
Поліакрилові також мають деяку гігроскопічність, але приваблюють своєю світло- і
атмосферо стійкістю.
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Наук. керівник проф. Б.М. Савченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Неткані матеріали - це полотна та вироби, виготовлені з волокон, ниток або інших видів
матеріалів без застосування прядіння і ткацтва. Розвиток нетканих матеріалів є одним з
найінноваційніших в текстильній промисловості, їх обсяги ростуть набагато швидшими
темпами, ніж обсяги виробництва в інших секторах текстильної промисловості, і при цьому
зберігають стійку тенденцію до подальшого зростання.
Неткані матеріали мають широке використання у різних сферах, наприклад, для
виготовлення продуктів гігієни, медичних виробів, одягу, матеріали технічного призначення в
будівництві, в автомобільній сфері, в електроніці, в сільському господарстві, а також для тари й
упаковки, фільтрації, тощо.
Існують декілька методів отримання нетканих матеріалів: традиційні - сухий і мокрий поступово поступаються місцем більш ефективним процесам, прийнятим в технології
формування синтетичних волокон з розплаву (спанбонд / мелтблоун).
Неткані матеріали прямого формування з розплаву отримали широке застосування
завдяки можливості використання дешевої сировини, відносної простоти і високої
продуктивності технологічного процесу.
При формуванні нетканих матеріалів з розплаву використовуються наступні полімери:
поліпропілен, поліетилен, поліетилентерефталат, поліамід та інші термопласти.
Найбільш широко використовується поліпропілен, так, як він є відносно дешевим і
володіє рядом переваг в порівнянні з іншими термопластами: він має високу швидкість течії
розплаву, а поліпропілен з низькою в'язкістю має низьку температуру плавлення, тому з ньго
легко формувати волокна.
Однак останнім часом для нетканих матеріалів все більше використовуються суміші
волокноутворюючих полімерів з широким молекулярно-масовим розподілом для підвищення
однорідності і поліпшення експлуатаційних характеристик. Використовуваний полімер
визначатиме еластичність, м’якість, змочуваність, сорбційну здатність, хімічну стійкість, та
інші пов’язані з ним властивості сформованих волокон.
На ринку нетканих матеріалів бікомпонентні волокна (їх частка в складі НМ - 20-30 мас.
%) отримують найчастіше формуванням з розплавів 2-х або 3-х термопластичних полімерів,
таких як ПП/ПЕ, ПЕТ/ПЕ, ПЕ/ПА6, тощо. Наприклад, для деяких застосувань, полімерні
матеріали, такі як поліпропілен, може мати бажаний рівень міцності, а не бажаний рівень
м’якості. З іншого боку, матеріали, такі як поліетилен, можуть, в деяких випадках, мають
бажаний рівень м’якоті, але не бажаний рівень міцності. З метою отримання нетканих
матеріалів, які матимуть хорошу комбінацію фізичних властивостей, були розроблені
багатокомпонентні або бікомпонентні неткані полімерні матеріали.
Нові типи бікомпонентних волокон стрімко увійшли в практику виробництва за рахунок
нових наукових розробок і технологій. У кожного виду бікомпонентного волокна є свої
особливі характеристики та специфічне застосування, вони можуть поєднувати переваги обох
компонентів, таких, як висока міцність, провідність або гідрофільність, а також низькі витрати.
Використання бікомпонентних волокон - дуже перспективний напрямок. Дослідження
та використання сумішей полімерів займає провідне місце при розробці нових матеріалів.
Подібні системи демонструють синергічні ефекти, які не властиві однофазним полімерним
системам, що і дає можливість одержати вироби з новими або унікальними властивостями.
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МАТЕРІАЛІВ З МІНЕРАЛЬНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ
Студ. А.І. Полосухіна, гр. МгПВ-15
Наук. керівник проф. Б.М. Cавченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Зростання обсягів споживання фільтрувальних нетканих матеріалів обумовлено
глобальними світовими тенденціями. Важливим аспектом нашого повсякденного життя є
потреба в чистій воді і чистому повітрі. Численні сучасні директиви і ініціативи націлені на
забезпечення належної якості повітря всередині приміщень і за їх межами, а також на
пробудження нової самосвідомості у споживачів. З цієї точки зору неткані фільтрувальні
матеріали набувають все більш важливого значення для забезпечення чистоти води і повітря.
Основні способи виготовлення фільтрувальних нетканих матеріалів: фізико-хімічний
спосіб скріплення волокнистої основи, фізико-механічний (пров’язування, голкопроколювання)
та комбіновані. На даний момент найпопулярнішими сучасними технологіями виготовлення
являються Спанбонд та Мелтблоу. Метод Спанбонд – виробництво нетканого матеріалу
фільєрним способом. Розплав полімеру, виходячи з фільєри, у вигляді тонких безперервних
ниток, витягуються за рахунок повітряного потоку і вкладаючись на рухомий транспортер
утворюють полотно. Метод Мелтблоу – достатньо простий та поширений метод. Простота цієї
технології полягає в безпосередньою видуванні, гарячим повітрям, розплаву полімеру з
формуючої головки на прийомний конвеєр. Завдяки своїй технологічності у цьому методі
можливо використання майже всіх видів розплавів полімерів та їх модифікацій.
Мінеральні наповнювачі здійснюють величезний вплив на властивості нектаних
матеріалів. Їх використання дозволяє регулювати технологічні і терморегуляційні параметри,
знижувати вартість, підвищити міцнісні характеристики та надати декоративних якостей.
Загальні вимоги до наповнювачів: гарне поєднання з полімером або гарне
диспергування в ньому з утворенням однорідних композицій, хороша змочуваність розплавом
або розчином полімеру, стабільність властивостей при зберіганні, переробці, експлуатації.
Існують два способи введеня наповнювача в полімер: компаунд (виготовлення готового
для переробки в чистому вигляді компаунду (50% - 60%), методом екструзії) та
суперконцентрат (виробництво концентрату (60% - 80%) методом командування, та його
подальша переробка в суміші основної сировини).
Карбонат кальцію (крейда, СаСО3) – один із найбільш поширених і дешевих
наповнювачів. До його переваг відносять: білий колір, низька твердість, широкий інтервал
можливого розміру частин, стабільність властивостей в широкому інтервалі температур, а
також, він надає нерегулярність структурі волокна, збільшую щільність, здійснює вплив на
реалогічні властивості (змінює течію розплаву з параболічної на пробкоподібну).
Оптична мікроскопія надає можливості одержання інформації про поверхневу
морфологію зразків, включаючи ідентифікацію забруднень і аналізу структури сумішей і
сплавів. Ця техніка винятково корисна для дослідження структури тонких плівок.
Методи оптичної мікроскопії містять у собі два класи досліджень – скануюча електронна
мікроскопія і просвітчаста електронна мікроскопія. В останньому випадку досягаєтся більша
роздільна здатність. Зображення може виходити зі збільшенням у 100 000 у порівнянні з
оригіналом.
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Технологія полімерів і композиційних матеріалів

УДК 678.02
ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОННОГО ПРОФІЛЮ МЕТОДОМ ПУЛТРУЗІЇ
Студ. І. Костюк, гр. БПП-13
Наук. керівник проф. В.П. Плаван
Київський національний університет технологій та дизайну

Пултрузія – процес отримання склопластикового профілю шляхом безперервної
витяжки через нагріту до 120-150 оС формоутворювальну фільеру скломатеріалів, просочених
термореактивною смолою. Скломатеріал змотується зі спеціальних котушок в сухому стані і
надходить в пристрій просочення пултрузійного верстата, де змочується поліефірною,
епоксидною або іншою смолою. Під високим тиском і температурою скловолокно і смола
перетворюються в особливий міцний матеріал. За допомогою цієї технології з'явилася
можливість отримувати склопластиковий профіль із заданими властивостями, складних форм з
високою швидкістю. Фізичні характеристики склокомпозита, отриманого таким способом не
змінюються в широкому температурному діапазоні від -70 до +170 оС.
Методом пултрузії можна отримати вироби з будь-яким профілем: стрижень, кутник,
труба, короб і так далі. Отриманий склопластиковий профіль поєднує в собі унікальні
властивості дерева, металу і полімеру. Такий профіль володіє низькою теплопровідністю,
високою механічною і діелектричну міцністю, стійкість до агресивних середовищ і різких
перепадів температур, біологічну та атмосферну стійкість. Довговічність конструкцій з
склопластикових профілів значно перевершує термін служби аналогічних конструкцій з інших
матеріалів.
 Переваги методу: велика швидкість і тираж, автоматизований процес, недорогі матеріали,
хороші структурні властивості виробів.
 Недоліки: дороге обладнання, обмеженість випуском виключно профілем.
Застосовувані матеріали:
 Смоли: епоксидна смола, вінілефірна смола, поліефірна смола та інші.
 Волокна: Скловолокна, карбонові волокна, кевларові волокна та інші.
 Наповнювачі: не використовуються
ПВХ вікна за своїми властивостями і характеристиками найбільш повно відповідають
запитам споживачів, особливо по їх вартості і технологічності. Але їх порівняно невисока
жорсткість і міцність змушує виробників ПВХ вікон армувати профілі для їх складання.
Звичайний спосіб посилення це монтаж металевих профілів у внутрішніх камерах ПВХ
профілів. Проте, виробники систем екструдованих профілів для ПВХ вікон продовжують
досліджувати можливості використання інших пластиків і технологій з метою як зниження
вартості профілів, так і з метою освоєння додаткових секторів ринку світлопрозорих
конструкцій.
З точки зору фірм виробників ПВХ вікон, один з найбільш важливих факторів для
оцінки нових технологій і матеріалів в цій області це вартість, технологічність і можливість не
міняти кардинально парк обладнання і оснастки для виготовлення ПВХ вікон. Якщо при цьому
застосування нових інноваційних ПВХ профілів дозволяє знизити собівартість виробів наприклад, шляхом виключення деяких робочих операцій і при цьому якість виробу не
погіршується, або навіть підвищується, то такі інновації особливо швидко завойовуватимуть
ринок і через короткий проміжок часу ці інновації здаватимуться існуючими завжди
стандартними технологіями і робочими операціями.
Таким чином, вищенаведені приклади нових технологій і матеріалів для світлопрозорих конструкцій підтверджують той факт, що, незважаючи на коливання цін ринку у
вартості ПВХ, алюмінію, зміни загальної економічної ситуації на даному ринку, завжди можна
знайти щось, що дозволить виробникам пластикових вікон протистояти несприятливим
ринковим чинникам, зберегти своїх клієнтів і доходи.
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Технологія хiмiчних волокон і опоряджувального виробництва

Підсекція «Технологія хiмiчних волокон і
опоряджувального виробництва»
УДК 615.014.8:678.7+667.2.
ВПЛИВ БАРВНИКІВ НА ЯКІСТЬ ПОЛІМЕРНОЇ УПАКОВКИ ПРИ
ЗБЕРІГАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Студ. Д.Ю. Тернова, гр. БПВ-12
Київський національний університет технологій та дизайну

Упаковка – це засіб або комплекс заходів, які забезпечують захист продукції від дії
факторів зовнішнього середовища, пошкоджень і втрат і полегшують процес товарообігу,
який включає транспортування, складування, зберігання і продаж продукції. До упаковки
відносять: тару, пакувальні та допоміжні матеріали, які визначають споживчі властивості. Дуже
широко полімерні матеріали використовуються у різних галузях, зокрема і у фармацевтичній.
Cтворення безпечного лікарського засобу передбачає вибір первинної тари та упаковки
індивідуально в кожному конкретному випадку і залежить від властивостей інгредієнтів, що
входять до складу лікарського препарату. Розмаїття полімерних матеріалів, їх особливий
хімічний склад, викликає необхідність точних знань про поводження у контакті з лікарським
засобом та потребує ретельних досліджень при доборі полімерного пакувального матеріалу з
урахуванням показників якості.
В процесі проведення фармацевтичної розробки лікарського засобу, на основі аналізу
документації на діючу речовину, допоміжну речовину та при вивченні стабільності (стресові
дослідження) готового лікарського засобу(ГЛЗ),
встановлено світлочутливість діючої
речовини. За хімічною структурою діюча речовина є складним ефіром, тому прийнято рішення
використання первинного пакування білого кольору до складу якого входить барвник
Polywhite®NG8710, який містить 70% діоксидатитанів поліетиленовій матриці. При
виробництві поліетиленових плівок дуже часто на їх поверхні можуть утворюватися лінії та
плями. Polywhite®NG8710 зменшує появу таких дефектів. Рекомендується додавати від 5 до 20%
Polywhite®NG8710.
Використання упаковки може бути дозволено для застосування за умови обґрунтування
її вибору при фармацевтичній розробці та надання сертифікатів контролю якості, а також
даних, що підтверджують безпечність. Додатковим підтвердженням токсикологічної безпеки є
надання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи в якому вказано, що
первинне пакування відповідає встановленим медичним критеріям безпеки: за результатами
ідентифікації, оцінки ризику для здоров’я населення, за рівнем міграції токсичних речовин, за
органолептичними показниками, за мікробіологічними показниками.
Випробування стабільності – це дослідження зміни якості діючої речовини або ГЛЗ
протягом певного часу, під впливом різних факторів навколишнього середовища,таких як
температура, вологість і світло, а також встановлення рекомендованих умов зберігання та
періоду до проведення повторних випробувань для діючої речовини або терміну зберігання для
лікарського препарату. Умови зберігання ГЛЗ є відповідними до його складу, у нашому
випадку це зберігання в сухому, захищеному від світла місці у герметичній упаковці при
температурі не вище 250 С.
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Технологія хiмiчних волокон і опоряджувального виробництва

УДК 677.528
КОМПОЗИТИ В НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛАХ (MELTBLOW)
Асп. О.В. Гейчук
Наук. керівник проф. Б.М. Cавченко
Київський національний університет технологій та дизайну

В наш час існує велика кількість різноманітних технологій одержання нетканих
матеріалів (Струтто, Спанджет та інш.). Серед них розрізнять дві основні технології
виготовлення Спанбонд і Мелтблоу. Технологія Спанбонд (англ. Spunbond) – це технологія
виробництва нетканого матеріалу з розплаву полімеру фільєрним методом. Розплав полімеру,
виходячи з фільєри, у вигляді тонких безперервних ниток, витягуються за рахунок повітряного
потоку і вкладаючись на рухомий транспортер утворюють полотно. Нитки на сформованому
полотні згодом склеюються за рахунок аутогезійних взаємодій. Основною особливістю цієї
технології, є те що орієнтація волокна здійснюється у частково затверділому стані завдяки дії
повітряного інжектора, що надає волокнам високих фізико-механічних характеристик. З
кожним роком все більшу популярність набуває технологія Мелтбоу. Технологія Мелтблоу
(англ. Meltblow) є універсальним і найпоширенішим спосіб одержання нетканих матеріалів.
Простота цієї технології полягає в безпосередньою видуванні, гарячим повітрям, розплаву
полімеру з формуючої головки на приймальний конвеєр. Завдяки своїй технологічності у цьому
методі можливо використання майже всіх видів розплавів полімерів та їх модифікацій.
Технологія Мелтбоу має суттєві переваги за рахунок покращеному покритті на одиницю
поверхні, підвищеній або повній гідрофільності, та поліпшеній фільтраційній здатності
кінцевого матеріалу.
Одною з основних завдань у текстильній промисловості є зниження вартості кінцевого
виробу без зниженню якості. Найпопулярнішою тенденцію у цьому напрямку є модифікація
вже існуючих полімерів, це зумовлено не вичерпаними методами модифікації полімерних
виробів. Одним із способів модифікації нетканки є додавання до початкової сировини
мінеральних композитів. Додавання до 10% мінеральних наповнювачів, не викликає порушень
у виробничій технології, і цим можливо прискорити виробничий цикл або зменшити
температуру під час кінцевій обробці, через більш високу термічну провідність полімерномінерального композиту. Як мінеральний наповнювач для нетканих виробів використовують
карбонат кальцію, гідроксид магнію або алюмінію, сульфат барію, глину, каолін, кварц, тальк,
діоксин титану, оксиди міді та срібла.
Для виробництва нетканих матеріалів наповнювач повинен мати високу дисперсність
(середній розмір частинок 1-2 мікрон), та містити мінімальну кількість великих частинок.
Також наповнювач повинен відповідати таким технологічні властивості – як сипучість, високу
здатність до диспергування, а саме низький рівень реагмірації. Для досягнення цих
властивостей наповнювачі обробляють спеціальними речовинами – силанами, стеаратами, та
іншими.
Залежно від відношення кількості наповнювача до полімеру в масі композиту, існує два
способи введення наповнювача. Перший спосіб – це виготовлення готового для переробки в
чистому вигляді компаунду (50% - 60% в кінцевій массі), методом екструзії. При цьому
використовується порошковий наповнювач. Другий спосіб полягає у виробництві концентрату
(60% - 80% в кінцевій масі) методом командування, та його подальшій переробці в суміші
основної сировини. Додавання у розплав полімеру частинок наповнювача зміниює профіль
течії розплаву в каналі з параболічного на пробковий, що знижує втрати тиску на течії та
підвищує продуктивність процесу екструзії. Оброблений стеариновою кислотою дисперсний
наповнювач перебуваючи в розплаві поліпропілену виступає у ролі стабілізатора під час
переробки. А наявність в складі наповнювача оксиду заліза та стеарата кальцію прискорює
розлад поліпропіленової основи нетканого матеріалу під дією ультрафіолетового світла та
тепла.
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УДК 677.027
РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОЗИТІВ НА ВОЛОКНИСТІЙ ОСНОВІ
Студ. М.М. Сівовна, гр. МгПВ-15
Наук. керівник доц. Я.В. Редько
Київський національний університет технологій та дизайну

Одним з актуальних напрямків розвитку хімії і фізики високомолекулярних сполук
останніх десятиліть є дослідження в області електропровідних і магнітних полімерів, в яких
поєднується комплекс особливих фізико-хімічних властивостей, що обумовлюють широкі
можливості їх застосування. Серед цих полімерів одним з найбільш перспективних є
поліанілін. В даний час цей органічний полімер займає почесне місце за кількістю публікацій,
пов'язаних як з дослідженням його структури і властивостей, так і з наданням йому додаткових
характеристик з подальшим розширенням областей практичного застосування. Описано методи
отримання нанокомпозитів поліаніліну з включенням неорганічних частинок. За останні роки з
великою швидкістю розвиваються дослідження в області отримання покриттів, які включали б
в себе органічний і не органічний компоненти. Це дозволило б створювати електропровідні і
магнітні покриття, різного типу електронні та електролюмінісцентні пристрої, протикорозійні
плівкові покриття тощо. Синтез металевих наночастинок представляє інтерес в галузі
матеріалознавства, завдяки наявності широкого спектра оптичних і електронних властивостей,
які доступні в нанорозмірних масштабах композитних матеріалів. Металовмісні нанокомпозити
з'явилися як новий тип матеріалів, завдяки унікальним електричним, оптичним і хімічним
властивостям.
Полімерні нанокомпозити є особливим класом гібридних матеріалів, що містять
полімерну матрицю і неорганічний компонент нанорозмірів (<100 нм). В якості полімерної
матриці служать різні полімери, а неорганічного компонента ‒ електропровідні наповнювачі
металів, наприклад, оксиду церію, окису заліза, оксиду титану та інші. Добре відомо, що
магнітні та електричні властивості композитів взаємопов'язані, оскільки в обох випадках їх
елементарними носіями є електрони, які мають як магнітний момент, так і електричний заряд.
Зокрема, відомі методи отримання нанокомпозитів з електропровідними і магнітними
властивостями до яких відносяться: поліанілін-магнетит, поліанілін-маггеміт, поліанілін-нікель,
поліанілін-оксид титану.
Цікавим є принципово новий напрям: отримання волокнистих матеріалів, які поєднують
магнітні та електропровідні властивості на основі синтетичних волокон.
У зв'язку з цим метою даної роботи є розробка функціональних композитів на основі
волокнистих матеріалів шляхом синтезу наночастинок поліаніліну з подальшим осадженням
залізооксидних сполук в присутності поверхнево-активних речовин зі створенням волокнистих
матеріалів з електропровідними і магнітними властивостями при застосуванні механізму
гетерокоагуляції.
В даному випадку необхідним є визначення впливу технологічних параметрів (природи
поверхнево-активних речовин, концентрації солей заліза і рН середовища) на вміст частинок з
магнітними властивостями на попередньо забарвлених нанорозмірним поліаніліном
поліамідних волокнистих матеріалах. Пошукові експериментальні дослідження показують, що
можливо отримати або електропровідний волокнистий матеріал, або волокнистий матеріал з
магнітними властивостями при наявності двох наношарів (поліаніліну і магнетиту) на поверхні
волокна, або електромагнітний волокнистий матеріал окремо в залежності від умов їх
створення, які потребують додаткових досліджень. Встановлено, що проведення синтезу
наночастинок магнетиту в лужному середовищі обумовлює перехід від електропровідного
поліаніліну ‒ солі емеральдину до його непровідної форми ‒ основи емеральдину на волокні,
що необхідно враховувати при вдосконаленні способів отримання електромагнітних
волокнистих матеріалів.
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УДК 687.1:339.137.2.
ХОЛОФАЙБЕР – ВОЛОКНА НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Студ. О.І. Верейко, гр. БПВ-13
Наук. керівник доц. О.С. Вавринюк
Київський національний університет технологій та дизайну

Холофайбер це товарний знак нетканих матеріалів (НМ) нового покоління, які
складаються з порожнистих (пустотілих) волокон поліестеру (поліефіру) звивистих в
формі пружин і з'єднаних між собою під впливом високих температур.Унікальність цих
матеріалів полягає в вертикальному розташуванні і спиралевидной формі волокон, які,
переплітаючись між собою, утворюють сильну пружинисту структуру. Ця особливість
дозволяє на відміну від традиційних матеріалів, таких як синтепон, шерсть, ватин, не
тільки відновлювати свою форму після деформації, але і зберігати її дуже довгий час.
Неткані матеріали «Холлофайбер» виробляються за новітніми технологіями на
унікальному обладнанні з первинної високоякісної 100% поліефірних сировини без
застосування клею та хімічних емульсій. Вони не містять так званого «натурального
сміття» - низькоякісних волокон тваринного (вовна) або рослинного (водорості, кокос,
бамбук) походження, які тільки погіршують властивості нетканих матеріалів, знижують
собівартість якісного і дорогого поліефірного волокна і грають лише рекламну роль в
маркетингових компаніях деяких виробників
Під брендом Холлофайбер® випускається близько 1000 різновидів нетканих
матеріалів щільністю від 70 до 4000 г / м.кв., Які використовується як утеплювач і
наповнювача. На сьогоднішній день, це чи не найпопулярніший синтетичний нетканий
матеріал.За своїми технічними характеристиками він перевершує всі сучасні матеріали,
які застосовуються у виробництві постільної білизни, і є високотехнологічною
альтернативою синтепону, ватину, вовни, пуху, латексу, полеуретану, паралон, копри
(кокосу), мінеральній ваті і т.п. Властивості нетканих матеріалів «Холофайбер»
унікальні. «Холлофайбер» екологічно чистий, не містить токсичних або канцерогенних
речовин; рекомендований для використання в продукції для новонароджених в
прямому зіткненні з шкірою; гіпоалергенний (не викликають алергію); не накопичує
статичну електрику (не "клацає»); відмінно тримає форму, має низьку залишкової
деформацією (не злежується), швидко відновлює свою форму після деформації; Не
пеленгується, не скачується; не сиплеться (відсутність пилу і мікрочастинок)
;Позитивні якості матеріалу: служить досить тривалий період (швидше набридне, ніж
зноситься) не токсичний, а значить неалергічний не вбирає оточуючих запахів, легко
приймає будь-які форми, але завжди відновлюється досить міцний, не кришиться, і в
використанні відмінно утримає тепло, допускається багаторазова прання зі
збереженням вихідних якостей + не накопичує статичну електрику.
Основні відмінності холофайбера від синтепону:
 холлофайбер це дійсно екологічний матеріал, так як при його виготовленні не
використовуються спеціальні клейові кошти (як, наприклад, при виготовленні
синтепону на основі емульсії ПВА),
 холлофайбер набагато краще тримає форму ніж інший вид синтепону,, волокна
якого склеєні за допомогою термообробки. Він більш рівномірний по своїй
щільності, що не звалюється, не має здатності до уваліванію, злежування і т.д.
 холлофайбер дозволяє створити більш тонкий. в порівнянні, з синтепоном,
утеплювач, легший. Саме тому, для дитячого одягу, особливо, зимових
комбінезонів, холлофайбер - кращий вибір!
276

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Технологія хiмiчних волокон і опоряджувального виробництва

УДК 677.76
ВПЛИВ ГЛІЦЕРИНУ НА ВЛАСТИВОСТІ ГІДРАТ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ОБОЛОНОК
Студ. М.Ю. Форостовець, гр. БПВ-12
Наук. керівник доц. О.С. Вавринюк
Київський національний університет технологій та дизайну

Гліцерин (молекулярна маса 92) - важка масляниста рідина солодкуватого смаку з
температурою кипіння 290°С. Гліцерин не розчиняється в ефірі і хлороформі, але розчиняється
в спирті і необмежено в воді. Гліцерин нетоксичний, малотекучий, не має запаху і стійкий до
ураження пліснявими грибками.
При обробці пластифікатором промиту гидратцеллюлозного плівку, насичену водою,
занурюють у водні розчини гліцерину різної концентрації. При цьому гліцерин дифундує
всередину плівки, витісняючи воду, що знаходиться в ній. При обробці гідратцелюлозної
плівок водними розчинами гліцерину з концентрацією до 50% тривалість насичення
пластифікатором не перевищує 25 с. Збільшення вмісту гліцерину призводить до збільшення
еластичності плівок, але при цьому різко знижується їхня міцність Набрякання плівки
збільшується лінійно зі зростанням концентрації гліцерину в ванні. При високій концентрації
гліцерину ступінь набрякання целюлози вище, ніж у воді. Основна роль гліцерину як
пластифікатора целюлози зводиться до його здатності утримувати вологу. Завдяки
рівномірному розподілу в аморфних областях целюлози гліцерин відіграє роль "змащувальної
речовини" в плівці, знижуючи її жорсткість..При обробці плівки розчинами гліцерину різної
концентрації і витримки її після обробки і сушки при різній відносній вологості повітря в
інтервалі 25-66% помітний мінімум вмісту вологи в плівці при концентрації гліцерину в
пластіфікаційній ванні 10-20%. При низькій відносній вологості гліцерин і целюлоза заміщають
частину води, причому інакше, ніж пухкі абсорбційні з'єднання целюлози і гліцерину, що
утворюються. Гидратцелюлозні плівки, в які упаковують харчові продукти, містять від 14 до
18% гліцерину. Для отримання плівок з таким вмістом пластифікатора їх обробляють 5-7% вими водними розчинами гліцерину.
Кращі показники мають плівки, пластифіковані гліцерином. Гарне пластифікаційну дію
надає також суміш, що складається з 2 ч гліцерину і 1 ч карбамідуи. Сорбіт, на думку Восса,
непридатний для пластифікації гідратцелюлозної плівок ні в чистому вигляді, ні в суміші з
гліцерином.
При більш високій концентрації гліцерину виявляється невелика поглинання його
плівкою, яку оцінювали за різницею концентрацій. Максимум поглинання гліцерину плівкою
спостерігається при його концентрації в пластіфікаційній ванні 20-25%, а потім знижується до
нуля при С = 60-70%. При ще більш високій концентрації зміст гліцерину, у ванні стає більше,
ніж в плівці. Гліцерин і вода всмоктуються целюлозою в тих же співвідношеннях, що і в
розчині пластифікаційної вани. Гліцерин і вода надають пластифікуючу дію на гідратцелюлозу.
При дослідженні гідратцелюлозної плівок з різним вмістом гліцерину при зміні
відносної вологості повітря були визначені верхня і нижня межі критичної вологості, при яких
плівки можуть експлуатуватися. Верхню межу критичної вологості визначали по злипанню
плівок, а нижню - по їх крихкості. Незважаючи на те, що гліцерин дефіцитний і дорогий, він
найпоширеніший пластифікатор для гідратцелюлозної плівок. Однак, він не універсальний,
гігроскопічний, може окислюватися і випаровуватися з матеріалу при зберіганні. Це
призводить до того, що у гідратцелюлозної плівки, яку пластифікували гліцерином і залежно
від умов зберігання, з часом змінюються показники властивостей.
Тому в багатьох країнах, виходячи з сировинних можливостей, вишукують шляхи
отримання гліцерину більш економічним способом.
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УДК 677-19.001.5
РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОНАПОВНЕНИХ СУМІШЕЙ
ПОЛІПРОПІЛЕН/ПОЛІВІНІЛОВИЙ СПИРТ
С.н.с. В.Ю. Булах
С.н.с. М.А. Казаченко
Наук. керівник пров. наук. співроб. Н.М. Резанова
Київський національний університет технологій та дизайну

Перспективним напрямком в галузі технології полімерів є змішування компонентів та
введення нанонаповнювачів, що дозволяє одержати матеріали з комплексом наперед заданих
властивостей за рахунок регулювання їх фазової структури та функціональних характеристик
добавок.
Мета роботи – дослідження впливу способу введення нанодобавки на процеси
структуроутворення в розплаві суміші поліпропілен/полівініловий спирт.
Об’єкти дослідження: волокноутворюючий компонент – поліпропілен (ПП) марки PP
575P фірми «SABIC», матричний полімер – полівініловий спирт (ПВС) марки «Moviol 5-88»
фірми «Kuraray Co.Ltd», пластифікований гліцерином, та їх суміш складу 30/70 мас. %. Як
нанодобавку використали комплексну речовину срібло/кремнезем (Ag/SiO2), її концентрація в
сумішах складала 5,0 мас. %.
Реологічні властивості розплавів вивчали методом капілярної віскозиметрії за
допомогою мікровіскозиметра МВ-2. Еластичність розплавів оцінювали за величиною
рівноважного розбухання екструдатів сумішей. Здатність розплавів до переробки визначали за
максимальною фільєрною витяжкою.
Встановлено, що макрореологічні властивості розплавів термодинамічно несумісних
сумішей ПП/ПВС визначаються послідовністю змішування компонентів. При введенні
нанодобавки у волокноутворюючий компонент в’язкість (η) суміші різко падає, а попереднє
додавання наночастинок Ag/SiO2 у розплав ПВС призводить до підвищення в’язкості,
порівняно з η вихідних компонентів. Це пояснюється тим, що на η розплавів сумішей
впливають два конкуруючі чинники: зміна процесів структуроутворення компоненту дисперної
фази в присутності нанонаповнювача та структурування розплаву за рахунок взаємодії між
функціональними групами компонентів суміші. Переважний вплив одного із факторів
визначається можливістю локалізації НЧ добавки в об’ємі дисперсної фази, дисперсійного
середовища або на межі поділу фаз. Концентрація НЧ в міжфазній області зумовлює зниження
поверхневого натягу та полегшує деформацію крапель дисперсної фази у рідкі струмені.
Утворення анізотропних структур ПП в матриці ПВС сприяє падінню в’язкості розплаву
нанонаповненої суміші (у 1,9-2,1 рази). Максимальну в’язкість має суміш, в якій Ag/SiO2
попередньо змішується з розплавом ПВС. Полярні наночастинки залишаються в його об’ємі,
структурують розплав шляхом утворенням специфічних зв’язків між силановими і
силанольними групами кремнезему та гідроксильними ПВС. Механізм течії вихідної і
модифікованих сумішей підпорядковується степеневому закону та не залежить від
послідовності змішування компонентів. Введення Ag/SiO2 в розплав поліпропілену сприяє
реалізації процесу волокноутворення ПП в матриці ПВС, про що свідчать більш високі
величини розбухання. Здатність до поздовжньої деформації розплавів трикомпонентних
композицій, отриманих обома способами, зменшується, але вона є достатньою для переробки
нанонаповнених розплавів на існуючому технологічному обладнанні.
Таким чином, виконані дослідження підтверджують ефективність регулювання
макрореологічних процесів в сумішах ПП/ПВС за рахунок зміни способу введення
нанодобавки.
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УДК 678.5
ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ
АЕРОДИНАМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ (СПАНБОНД)
Студ. Т.І. Варава, гр. БПВ-12
Київський національний університет технологій та дизайну

Неткані матеріали – це полотна та вироби, виготовлені з волокон, ниток або інших видів
матеріалів (текстильних і сполучень їх з не текстильними, наприклад плівками) без
застосування прядіння і ткацтва. У порівнянні з традиційними способами виробництва в
текстильній промисловості (ткацтвом і прядінням), виробництво нетканих матеріалів
відрізняється простотою технології, скороченням числа технологічних стадій, підвищенням
продуктивності устаткування, меншими капітальними і трудовими витратами. Додатковими
перевагами таких матеріалів є різноманітність асортименту полотен, можливість раціонального
використання різної сировини, низька собівартість продукції, можливість створення потокових
ліній і фабрик-автоматів.
Сутність фільєрного способу полягає в наступному: розплав полімеру продавлюється
через фільєри у вигляді тонких безперервних ниток, які потім витягуються в повітряному
потоці розкладаються на рухомому транспортері, утворюючи полотно. Нитки на сформованому
полотні скріплюються одним із методів. В якості сировини для виробництва матеріалу
«спанбонд» використовуються волокноутворюючі полімери з широким молекулярно-масовим
розподілом, такі як поліпропілен (ПП), поліетелентерефталат, поліамід та ін. Найбільш часто
для виробництва «спанбонду» використовується ПП, оскільки він дозволяє отримувати
найбільш щільний розподіл волокон в полотні й забезпечує найвищу продуктивність в
перерахунку на кілограм сировини.
Процес формування полотна включає наступні основні етапи:
 підготовка та подання полімерної сировини до екструдеру;
 плавлення полімеру і фільтрація розплаву;
 подача розплаву на фільєрний комплект;
 формування волокон;
 аеродинамічна витяжка і охолодження волокон повітрям;
 розкладання волокна на транспортері для формування нетканого полотна;
 каландрування або голкопробивання матеріалу;
 термообробка полотна;
 намотування матеріалу.
Гранули полімеру надходять в екструдер, в якому здійснюється процес плавлення, після
чого, розплавлений полімер продавлюється через отвори фільєри, утворюючи нескінченні
нитки. Фільєра - являє собою металеву пластину з отворами, виготовлену з жаростійкої сталі.
Фільєри розрізняються кількістю отворів, їх діаметром і формою. Перед укладанням на
транспортер нитки проходять стадію витяжки. Найбільш широке поширення отримав
аеродинамічний спосіб витяжки, що полягає в витягуванні ниток під дією високошвидкісного
потоку повітря, що поступає в ежектор. У процесі витягування, волокна охолоджуються та
набувають міцності. Охолоджені нитки, що виходять з ежектора розкладаються на
транспортері. Рівномірний і однорідний розподіл волокон на транспортері здійснюється за
допомогою спеціальних пристроїв (дефлекторів), розташованих нижче ежектора. Швидкість
руху транспортера може змінюватися, завдяки чому досягається різна поверхнева щільність
нетканого матеріалу.
Зважаючи на особливості виробництва та багатогранність фізико-механічних
властивостей нетканих матеріалів «спанбонд», широко використовуються в багатьох галузях
промисловості і народного господарства.
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УДК 678.549
БІОКОМПОЗИТНІ МАТРЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ЦЕЛЮЛОЗНИХ
НАПОВНЮВАЧІВ
Студ. М.М. Матрофайло, гр. МгПВ-15
Наук. керівник доц. Ю.О. Будаш
Київський національний університет технологій та дизайну

Через виснаження нафтових ресурсів, проблем утилізації відходів, забруднення
навколишнього середовища, зростання екологічних вимог, використання традиційних
полімерних композиційних матеріалів стало проблематичним. Заміну цим матеріалам прийшли
біокомпозити.
Біокомпозити – це композиційні матеріали, утворені з полімерної матриці і натуральних
волокнистих матеріалів різного походження. Використання целюлозовмісних волокнистих
наповнювачів в якості складових біокомпозиційних матеріалів збільшилася за останнє
десятиліття через їх відносну дешевизну в порівнянні з традиційними матеріалами. Одним з
переваг таких наповнювачів є їх низька щільність, що призводить до більш високої міцності на
розрив і жорсткість, покращені бар'єрні властивості, підвищена температура теплової
деформації і в деяких випадках повністю придатні для вторинної переробки.
Целюлозовмісні волокнисті наповнювачі для виробництва біокомпозитів діляться на
деревні волокна та не деревні природні волокна. До деревних волокон відносяться волокна
м'яких і твердих порід дерева, переробка паперу та деревини. У свою чергу не деревні волокна
поділяються:
 солом'яні волокна (рис, пшениця, кукурудза);
 луб’яні (кенафа, льон, джут, конопля);
 листові волокна (сизаль, ананас, банан, агава);
 насіння або плоди (бавовна, койра кокосова);
 волокна трав (бамбук, просо, слонова трава).
Для отримання природних волокон використовують екстракцію яка досягається різними
методами. Одним із таких методів є процес – вимочування. Вимочування поділяється на
біологічний, механічний, хімічний та фізичний волоконний процес поділу.
Полімерною матрицею для виробництва біокомпозитів може бути: поліетилен,
поліпропілен, полівінілхлорид, поліестер, формальдегідні смоли, поліуретанові смоли,
полікапролактам, полімолочна кислота, поліолефіни та інші.
Для виробництва біокомпозитів, в залежності від полімерної матриці, використовують
такі технології:
 компресійного формування;
 екструзія;
 лиття під тиском;
 LFT-D-метод;
 термоформування;
 трансферне формування.
Матеріали із біокомпозитів – відносно дешеві, біодеградабельні, відносяться до
відновлюваних джерел, їх легко утилізувати в кінці життєвого циклу: шляхом переробки
(термопластичних матриць) або утилізації з отриманням енергії (спалювання), яке не залишає
ніяких залишків, так як вони засновані на двох органічних компонентах. Це клас матеріалів, які
можуть бути легко оброблені, і таким чином, вони підходять для широкого спектру
застосувань, таких як упаковка, будівництво (конструкції даху, вікна, двері), автомобілі,
аерокосмічної, військових застосувань, електроніка, товари народного споживання.
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УДК: 621.762
ОТРИМАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАНОНАПОВНЕНИХ ВОЛОКОН
Студ. В.О. Коврижних, гр. БПВ-13
Наук. керівник доц. Ю.О. Будаш
Київський національний університет технологій та дизайну

У останні роки одним з перспективних напрямків техніки й науки є розробка принципів
отримання нанокомпозитів і нанонаповнених волокон. Якісно нові матеріали із підсиленими
регульованими властивостями одержують за допомогою комбінації полімерних матриць із
нанонаповнювачами різних розмірів, хімічної природи, конфігурації.
Дослідження нанонаповнених матеріалів показують, що у, порівнянні із звичайними
матеріалами, такі фундаментальні властивості, як коефіцієнт дифузії, модуль пружності,
питома теплоємність, магнітні властивості стрімко збільшуються. Це зумовлено не тільки
зменшенням розмірів структурних елементів, а також появою квантово-механічних ефектів,
хвильовою природою процесів переносу та домінуючою роллю поверхні поділу фаз.
Перевагою нанонаповнених полімерних композитів, у порівнянні із традиційними є
формування більш досконалої однорідної структури. Так, стрімке підвищення міцності
полімерних матеріалів, без збільшення ваги, отримується введенням у їх склад вуглецевих
нанотрубок (ВНТ). Тому, якщо ВНТ розташувати між макромолекулами полімеру і з’єднати їх
між собою, тоді міцність матеріалу приблизиться до міцності ВНТ.
Введення добавок дає можливість регулювати характеристики й розміри міжфазного
перехідного шару. Застосування нанонаповнювачів із високою питомою поверхнею й
достатньою сумісністю між полімером та добавкою є найбільш привабливим.
Як наповнювачі застосовуються одні і ті ж речовини, що й при утворенні
нанокомпозитів: природні мінерали, різні форми вуглецю, метали та їх оксиди. В залежності від
типу наночастинок наповнювача одержують нанонаповнені волокна із покращеними
властивостями: електропровідністю, антимікробними показниками, високою механічною
міцністю, фотоактивністю, чутливістю до змінення температури тощо.
Інтенсивно розвивається виробництво та дослідження синтетичних волокон, які
наповнені наночастинками оксидів металів: Al2O3, MgO, ТіO2, ZnО. У результаті вони
набувають нових властивостей: електропровідність, можливість захисту від УФ-випромінення,
брудовідштовхувальні й антимікробні характеристики, фотоокисна здатність у різних
біологічних й хімічних умовах, фотокаталітична активність. Встановлено, що застосування
наночастинок металів надає волокнам біологічну активність. Наприклад, волокна із добавками
нікелю, міді й срібла проявляють біокаталітичні, сорбційні, бактерицидні характеристики й
ефективно сорбують бактерії, віруси грипу, білки. Тонковолокнисті матеріали на їхній основі –
це новий вид сорбентів, які застосовуються для очистки газових й рідких середовищ. Волокна
із включеннями платинових металів є каталітично активними, а залізо- , нікель- та
кобальтовмісним притаманні магнітні властивості.
На даний час нанонаповнені волокна широко застосовуються для одержання
різноманітних споживчих ефектів в текстильних виробах. Наприклад, матеріалу для
спеціального одягу надають брудо- й водовідштовхувальні характеристики, лікувальні,
антимікробні, косметичні й хемозахисні властивості, знижену горючість тощо. Наявність у
волокнах нанорозмірного діоксиду кремнію у якості наповнювача попереджає їх забруднення
та сприяє самоочищенню.
Особливе місце мають сенсорний трикотаж, тканини, волокна. Цей текстиль
називається електронним, тому що він дає можливість у безперервному режимі відслідковувати
головні параметри організму людини (пульс, температуру, тиск).
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УДК 676.168
ЛУЖНА ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
Студ. Н.Я. Греськів, гр. ЛЦ-41м
Ст. викл. Л.П. Гріщенко
Наук. керівник доц. Р.І.Черьопкіна
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Сьогодні вітчизняні підприємства для виробництва паперу і картону використовують
привозну целюлозу і макулатуру. Однак висока вартість першої та тенденція до зниження
якості другої вимагають виробництва власної волокнистої бази для підприємств галузі.
Впродовж всієї історії розвитку картонно- паперової промисловості України у галузі
завжди спостерігався дефіцит сировини. Тому у всі роки докладалися серйозні зусилля для
вирішення цієї проблеми за рахунок внутрішніх джерел. Вчені та практики вважають основним
ресурсним джерелом солому злакових культур, а також відходи олійних рослин, у вигляді
стебел.
Соя та ріпак стають стратегічними культурами не лише в якості продуктів харчуван-ня,
сировини для виробництва біопалива, але і відновлювальні технологічні ресурси. Проведеними
дослідженнями показано, що за хімічним складом їх стебла є доброю сировиною для
отримання целюлозомістких волокнистих напівфабрикатів.
Частина
стебла
стебло
стебло

Таблиця– Хімічний склад стебел ріпаку, сої та пшеничної соломи
Вміст
Вміст
Вміст холоцелюлози, Зольність,
Пентозани, % СЖВ, %
целюлози, % лігніну, %
%
%
Стебла ріпаку
38,7
26,7
65,5
3,9
26,7
2,2
Стебла сої
42,0
24,2
5,3
24,1
1,6

Напівфабрикати (ВНФ) із недеревної рослинної сировини характеризуються високим
вмістом геміцелюлоз, а саме пентозанів, високою зольністю у вигляді кремнієвої кислоти,
неоднорідністю фракційного складу волокон із значною кількістю волокон не волокнистого
характеру, порівняно малою товщиною волокон.
Відомо, що в ході виготовлення паперувикористання напівфабрикатів із недеревної
сировини призводить до зниження міцності на злом, опору роздиранню, розриву, що
пояснюється в основному малою довжиною волокон. Однак, з іншої сторони, відбувається
ущільнення структури листа, зменшення його пористості та підвищення рівномірності
просвіту, показників міцності за певного вмісту таких напівфабрикатіву композиції паперу.
ВНФ отримувалилужним способом із січки стебел сої та ріпаку, які піддавали
делігніфікаціїрозчином, до складу якого входять сода та гідроксид натрію в рівних кількостях,
завитрат активного лугу 10% від маси абс. с. с., Т – 175оС, тривалості 90 хв, з використанням
каталізатора делігніфікаціїсировини антрахінона (АХ), так і без нього.
Проведеними дослідженнями показано, що за одних і тих же умов варіння соя
делігніфікується повільніше, ніж ріпак. Це підтверджується вищим виходом,на 2,0 – 6%, ВНФ
та нижчим значенням їх розривної довжини. Опір роздиранню, навпаки, дещо вищий за
рахунок збільшення об’ємної маси, що можна пояснити більшою кількістю дрібного волокна у
ВНФ, отриманих із соломи сої. Позитивний вплив додавання АХ спостерігається на виході та
механічних показниках ВНФ в обох випадках, що пояснюється стабілізацією вуглеводної
частини, легшим набуханням та відповідно фібрилюванням волокон. За однакових умов
варіння показники ВНФ із соломи ріпаку вищі, що підтверджується глибшою їх
делігніфікацією та більшими розмірами волокон.Делігніфікаціянедеревної сировини в лужному
середовищі покращує показники міцності ВНФ в порівнянні із сульфітними, що узгоджується і
з теоретичними даними.
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Наук. керівник доц. І.О. Ляшок
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Поранення характеризується високою частотою розвитку інфекційного процесу в рані, а
при опіковій травмі - наявністю великої пошкодженої поверхні. Бактеріальна інфікованість ран
та опіків значно збільшує ускладненість перебігу хвороби чи травми. У зв'язку з цим, у
хірургічній практиці лікування хворих з пошкодженням шкіряного покрову, важливе місце
займає місцеве використання різних покриттів рани для зниження її інфікованості, інтоксикації
та прискорення строків епітелізації.
Для досягнення поставлених цілей пов'язка повинна добре моделюватися на рані, бути
атравматичною, забезпечувати можливість безконтактного візуального контролю за раною, не
чинити токсичної і місцево-подразнюючої дії, бути стійкою до стерилізації, комфортною в
носінні, простою у застосуванні, яка буде тривалий час експлуатуватися на рані. Крім того, від
перев'язувального засобу очікується і лікувальна дія, з цією метою вводяться біологічно активні
препарати.
Традиційні текстильні матеріали є досить ефективними покриттями для ран завдяки їх
властивостям: високій сорбційній здатності, еластичності, приляганню до поверхні складної
форми, повітропроникності, легкості та іншим цінним якостям. Сьогодні розвиток
перев'язувальних матеріалів йде у напрямку надання додаткових лікувальних властивостей
шляхом введення в текстильний матеріал лікарських препаратів.
По формі виготовлення і способу застосування можна виділити наступні варіанти
полімерних покриттів для ран: губки, покриття, що формуються при розпиленні композиції
безпосередньо на рану, гелеутворюючі, плівкові покриття.
Для губок характерна наявність розвинутої структури пор, що зумовлює високу
абсорбційну здатність і високу проникність для газів та парів. Губки виготовляють з природних
полімерів (колагену, хітозану, альгінових кислот, целюлози та ін.) та їх сумішей. Для надання
їм лікувальних властивостей проводять обробку різними медикаментами (антибіотиками,
антигістамінами, ферментами, гемостатиками та ін.).
Гелеутворюючі покриття утворюються при взаємодії ексудату рани та спеціального
порошку, який отримують з різних синтетичних та природних полімерів (похідних
метилметакрилату, декстрину, акриламіду, агар-агару та ін.) Такі покриття забезпечують відтік
в пов’язку ексудату та мікроорганізмів.
Плівки для покриття ран виготовляють з різних видів природних і синтетичних
полімерів: колагену, полівінілхлориду, поліетилену, поліетилентерефталату та ін. Такі
полімерні прозорі плівки, прикріплюються до здорової частини тіла за допомогою адгезивів, не
прилипають до рани і дозволяють спостерігати за її станом без видалення пов’язки.
Покриття, що формуються при розпиленні аерозольної композиції безпосередньо на рану
протягом 1-2 хвилин утворює плівку за рахунок випаровування розчинника. Такі покриття
застосовуються для захисту операційних ран від інфікування, шкіри від мацерації та лікування
невеликих ран шкіри. Плівка, що утворилася при висиханні препарату, прозора, стерильна та
непроникна для мікроорганізмів. Але ці покриття протипоказані при кровоточивих,
ексудуючих ранах та анаеробній інфекції, так як плівко утворююче покриття буде
відслоюватися та руйнуватися.
Для лікування ран різної природи медичні пов’язки зберігають приорітетне значення, що
зумовлено доступністю та простотою застосування у різних умовах. Однак лікування ран з
використанням традиційних перев’язувальних матеріалів стає менш ефективним. Це пов’язано
з тим, що дія багатьох з них не відповідає вимогам сучасної медицини. Удосконалення пов’язок
для ран дозволить підвищити ефективність лікування.
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Приставка “Нано-” в сьогоднішні дні є чи не символом передових технологій. І дійсно,
наукові галузі промисловості повним ходом використовують нанотехнології для досягнення
більшого ефекту в виробництві. Найбільш поширеним стало використання нановолокон. За
своєї структури вони мають унікальні властивості, що дозволяє широко використовувати їх у
комерційних цілях.
Нанотехнології – сукупність наукових знань, способів і засобів спрямованого
регульованого складання (синтезу) із окремих атомів і молекул різних речовин, матеріалів і
виробів з лінійним розміром елементів структури до 100 нм.
До нанооб’єктів відносяться:
- окремі утворення, що мають розмір 1–100 нм в одному або більше вимірах (наночастинки,
нановолокна, наносфери, нанокапсули, ліпосоми, дендримери, нанотрубки, наноплівки тощо);
багато біологічних молекул мають розміри наночастинок: лінійні розміри інсуліну близько 2,2
нм, гемоглобіну та фібронектіну – від 4,5 до 7,0 нм, ліпопротеїнів – близько 20 нм, фібриногену
– від 5 до 70 нм;
- нанокомпозити – матеріали, що складаються з макроскопічної полімерної матриці і
диспергованих в ній нанорозмірних утворень.
Серед наук, що досліджували нанооб’єкти задовго до «вибуху нанотехнологій», слід
згадати насамперед колоїдну хімію, молекулярну біологію та мікроелектроніку. Тепер майже
кожна галузь знань і практичної діяльності (за виключенням, мабуть, гуманітарних дисциплін)
одержала «нове дихання» завдяки швидкому впровадженню нанотехнологій.
Медична та текстильна мануфактура, виготовлення роздільників акумуляторів,
фільтрація рідких матеріалів – всі ці галузі вже повним ходом застосовують новітні розробки з
використанням нановолокон.
За 25 років наука зробила крок вперед в цьому напрямку. І нині застосування
нановолокна різноманітне: будівництво, сільське господарство, транспортне сполучення,
медицина, військова промисловість – важко уявити собі значиму галузь людської діяльності, в
якій би сьогодні не використовувалися нановолокна. Начастіше їх застосовують в технологіях
очищення повітря, так як вони прекрасно позбавляють від найдрібніших частинок, включаючи
віруси і бактерії. Крім того, нановолокна дозволяють покращувати принципові характеристики
різних матеріалів, впливаючи на їх електропровідність, міцність, хімічну активність і багато
інших якостей. Вже сьогодні винайдено нове волокно, створене з вуглецевих нанотрубок, що
має чудову тепло- і електропровідність (таку ж, як у металевого провідника), порівняне за
міцністю з вуглецевим волокном, а за гнучкістю – зі звичайною текстильною пряжею.
Першочерговою галуззю застосування таких тонких, але міцних ниток з високою
електропровідністю бачиться виробництво кабелів для формування комп’ютерних мереж та
іншого подібного технічного забезпечення.
У сфері медицини нановолокна використовуються в галузі лікування ран та інженерії
тканин. Зокрема, вони застосовуються в мануфактурі пов’язок, а також для створення штучних
кісток, відновлення кровоносних судин і нервової системи.
Завдяки своїм унікальним властивостям нановолокна вважаються одним з
найперспективніших матеріалів для використання в промислових масштабах в найближчому
майбутньому. Головне ж, звичайно, щоб даний продукт нанотехнологій працював виключно на
благо людства.
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Застосовуються дві основні схеми процесу електроформування волокон (ЕФВ):
капілярна і безкапілярна. При капілярному типі ЕФВ до формувального полімерномого
розчину через металевий електрод підводиться регульована постійна негативна висока
електрична напруга. З капіляру під дією власної ваги, надлишкового тиску газу або насосом,
формувальний розчин подається з заданою витратою у міжелектродний простір. На першій
стадії ЕФВ-процесу під дією, головним чином, сил відштовхування, що зумовлені утвореними
в формувальному розчині однойменними електричними зарядами, утворюється одиничний
безперервний уніполярний заряджений струмінь, що прискорюється і стоншується. На цій
стадії ЕФВ-процесу вісь струменя спрямована уздовж силових ліній зовнішнього електричного
поля.
Друга стадія включає декілька одночасних процесів. Під дією моментів
гідродинамічних сил опору середовища, що виникають при відхиленні осі струменя від,
флуктуючого в часі і просторі, напрямку зовнішнього електромагнітного поля, струмінь
розвертається перпендикулярно його силовим лініям. Одночасно під впливом сил
відштовхування власних однойменних зарядів він багаторазово локально і послідовно
розщеплюється по довжині на дочірні рідкі волокна, до тих пір, поки наростаючий капілярний
тиск на їх поверхні не врівноважить електричне поле, або волокна не затвердіють в результаті
випаровування розчинника. Утворена таким чином, і пригальмована повітряним середовищем,
хмара поступово твердіючих волокон, прямує до протилежного заземленого осаджувального
електроду і утворює на ньому кінцевий продукт - полімерний волокнистий нетканий матеріал.
Його формування - заключна стадія ЕФВ-процесу. Вона включає щільну хаотичну укладку
уніполярно заряджених волокон одне на одне, паралельно поверхні осаджувального електрода.
Установка для безкапілярного формування складається з частково зануреного в розчин
полімеру формувального електрода з гладкою, або рельєфною поверхнею, що обертається в
горизонтальній площині, і осаджувального електроду. Джерело високої напруги підключене до
розчину. Осаджувальний електрод, як правило, заземлений. Формувальний електрод також
може складатися з струн, натягнутих на каркас, при обертанні на його поверхні утворюється
безліч конусів Тейлора, утворюючи струмені, при розщепленні і затвердінні яких формуються
нановолокна, які потім дрейфують під впливом електричного поля до осаджувального
електроду і укладаються щільним шаром. Осаджувальний електрод в установках
безкапілярного електроформування завжди розташований над формувальним електродом. Така
технологія є більш прийнятною для промислового отримання нановолокон, так як дозволяє
домогтися високої продуктивності при досить простому конструктивному виконанні. В даний
час технологія безкапілярного електроформування, запатентована компанією Elmarco (Чехія) і
відома під торговою маркою Nanospider ™, успішно реалізована в промисловому масштабі.
Перевага волокнистих матеріалів, одержуваних за технологією Nanospider ™, полягає у
вузькому розподілі діаметра волокон. Це забезпечує виробництво виробів із заданими
відтвореними властивостями.
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Властивості монониток можна змінювати, наповнюючи традиційні волокноутворюючі
полімери наночастинами різних речовин, які відрізняються за конфігурацією та хімічною
природою.
Як наповнювачі для волокон широко використовують вуглецеві одно- або багатошарові
нанотрубки (ВНТ), фулерени, глиноземи, метали та їх оксиди. Вуглецеві нанотрубки
характеризуються комплексом унікальних електричних, теплофізичних і механічних
властивостей. При введенні ВНТ, волокна можу бути як напівпровідниками, так і володіти
властивостями які характерні для металічних провідників, в залежності від їх структури та
діаметра. Волокона, що містять 5÷20 мас. % ВНТ мають електропровідність, яку можна
порівняти із міддю, а також хімічну стійкість до дії багатьох реагентів. Також ВНТ мають
високі значення пружності та міцності. Міцність при розриві одношарових вуглецевих
нанотрубок дорівнює 45 ГПа, в той час як стальні сплави руйнуються при навантаженні в 2
ГПа. Отже, ВНТ близько у 20 разів міцніші за сталь. Багатошарові нанотрубки теж мають
кращі, ніж в сталі, механічні властивості, але вони дещо менші в порівнянні з одношаровими.
Завдяки великій питомій поверхні нанотрубок (500÷1500 м2/г) вони характеризуються значною
адсорбційною здатністю (ефективно поглинають діоксид сірки, дисульфіди, сірководень, фтор,
хлор, меркаптани, аміак тощо).
У медичних цілях до полімерного волокна додають наночастинки фулерену, завдяки
якому волокна набувають антиоксидантних властивостей, які пригнічують процеси
перекисного та вільнорадикального окислення; мають чітко виражену протизапальну і
антигістамінну дію, завдяки чому знімають біль, пригнічують розвиток багатьох алергічних
захворювань та підвищують імунітет. Контактуючи безпосередньо з клітинами організму
фулерени нормалізують клітковий обмін речовин, підвищують стійкість клітин до зовнішніх
впливів (нагрів, зараження вірусами, тощо), підвищується регенеративна здатність тканин
організму.
Дуже цінних і корисних властивостей хімічні волокна набувають при наповненні їх
наночастинами глинозему. Наночастини глинозему у вигляді найдрібніших пластівців
забезпечують високу електро- і теплопровідність, хімічну активність, захист від УФопромінення та вогню, високу механічну міцність. Відомо, що поліпропіленові (ПП) волокна
дуже важко фарбуються, що суттєво обмежує галузь їх застосування у виробництві матеріалів
побутового призначення. Введення 15 мас % наночастинок глинозему у структуру ПП
монониток забезпечує не тільки покращення властивостей ниток, а й дає можливість
фарбування їх різними класами барвників з одержанням забарвлень глибоких тонів.
Інтенсивно розвиваються також дослідження модифікації синтетичних волокон і ниток,
наночастинами металів та їх оксидів (TiO2, Al2O3, ZnO, MgО).
Нанонаповнені нитки мають малу усадку, знижену горючість, підвищену міцність на
розрив та стійкість до стирання. В залежності від природи наночастинок, які вводяться, нитки
набувають комплекс функціональних характеристик щодо захисту людини від шкідливих
факторів.
В даний час, нанонаповнені нитки широко застосовуються для одержання різних
ефектів в текстильних виробах. Наприклад, матеріалу для спеціального одягу надають брудота водовідштовхувальні характеристики, лікувальні, антимікробні, косметичні і хемозахисні
властивості, знижену горючість тощо. Додавання у тканину нанорозмірного діоксину кремнію
сприяє самоочищенню і попереджає їх забруднення.
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МАТЕРІАЛІВ
Студ. С. Туцька, гр. ЛЦ-51
Студ. Д. Шевченко, гр. ЛЦ-51
Наук. керівник ст. викл. Л.П. Гріщенко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Одна з найактуальніших проблем сучасності – зменшення кількості лісів. 70 % вирубки
дерев йде саме на виготовлення волокнистих напівфабрикатів, а саме целюлози. Целюлоза –
волокниста речовина, головна складова оболонки рослин. Целюлозу застосовують при
виготовленні паперу та картону, а завдяки хімічній обробці для штучного волокна, етилового
спирту, пластмаси, лаків, бездимного пороху, та інше. Головні джерела отримання целюлози:
деревинна (хвойна та листяна) – 70 %; не деревинна рослинна сировина – 4 %; макулатура – 25
%; ганчір’я – 1%. До альтернативних джерелам належать: однорічні рослини (тростина, солома
хлібних злаків); вторинна сировина (ганчір’я бавовни та льону); макулатура; твань (водорості);
енергетичні культури; плодові оболонки вівса; лушпиння насіння; гній, послід. Перевагою
використання однорічних рослин є здатність до щорічного відновлення. Проте, труднощі збору,
доставки та зберігання обмежують масове застосування даної сировини. Ганчір’я
використовують у менших масштабах, але папір виходить більш якісний. Тому ганчір'я
застосовують переважно для виробництва офісного та креслярського паперу і картону.
Використання макулатури значно економить деревину, наприклад, 1 тонна макулатури
заміняє приблизно 4 м деревини або 100 кг макулатури рятують одне дерево і дозволяє
зменшити вирубку лісів. Ще однією з переваг макулатури є те, що її можна використовувати 57 разів до того, як вона стане непридатною для використання.
Альтернативним джерелом сировини для целюлози є твань. Це зелена водорість, яка
зазвичай осідає на дні водойми. Папір виходить абсолютно білий, нічим не гірший за
звичайний. Що ще можна віднести до переваги твані, так це те, що кожна людина в домашніх
умовах може зробити папір з даної водорості.
Енергетичні культури рослин — швидкоростучі рослини сільськогосподарської галузі,
які вирощуються для енергетичних потреб людини (сорго, цукровий очерет, міскантус, гірчак
гострокінцевий). Одним з таких культур є Міскантус китайський. Плантація може існувати до
20-ти років. За цей час міскантус здатен утворити приблизно 3-5 тон високоякісної чистої
целюлози щорічно. Вирощування міскантуса та виробництво целюлози з цієї рослини є
перспективним з економічної точки зору. Але є й значні перешкоди: міскантус відноситься до
швидкоростучих культур, які вимагають більшої кількості добрив.
В наш час, коли постала проблема з сировиною для целюлози, почали використовувати
новий метод переробки лушпиння та оболонок вівса. Метод гідротропної варки. Для отримання
целюлози цим методом використовують концентровані розчини гідротропних солей деяких
органічних кислот. Це можуть бути лужні солі ксилол-, толуол- та цимолсульфонової кислоти,
а також лужні бензоати, саліцилати і тіоцианати. Проте, гідротропний спосіб варіння має свої
недоліки: відбувається затиснення фільтрату, в наслідок чого утворюється малорозчинна
бензойна кислота; якщо використовувати не деревні види сировини, лігнін втрачає реакційну
здатність, що в подальшому приведе до малого виходу целюлози.
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Штучна мембрана зазвичай є жорстка селективно-проникна перегородка, що розділяє
масообмінний апарат на дві робочі зони, в яких підтримуються різні тиски і склади поділюваної
суміші. Мембрани можуть бути виконані у вигляді плоских листів, труб, капілярів і
порожнистих волокон. Мембрани утворюються в мембранні системи. Найбільш поширені
штучні мембрани - полімерні мембрани. При певних умовах, переважно можуть бути
використані керамічні мембрани.
Порожнисті волокна - матеріал, з якого виготовляють полімерні напівпроникні
мембрани, широко застосовуються в даний час в баромембранних процесах розділення рідких
сумішей. Порожнисті волокна, що мають селективно-проникну стінку, на даний час є
перспективним матеріалом для виготовлення порожнисто волокнонних мембран, які
застосовують у багатьох процесах, де необхідно використовувати компактні фільтраційні
елементи. Перевагою мембран, виготовлених з порожнистих волокон, є малозатратність і
екологічність технології їх виготовлення, а також що фільтраційні елементи, виготовлені з
порожнистоволокнонних мембран менше засмічуються і легше чистяться, конструкція їх
проста і не вимагає особливих умов в обслуговуванні.
Мембрани з порожнистого волокна на основі полісульфону, що містять покриваючий
шар на їхній внутрішній поверхні, головним чином, складається з полімеру на основі
вінілпіролідону, які пристосовані для обробки крові, а також способу виробництва таких
мембран. Останнім часом стали застосовуватися на практиці технології поділу,
використовуються розділові мембрани з селективною проникністю, такі як ультрафільтрація,
зворотній осмос, газова сепарація тощо, і в продажу з'явилися розділові мембрани з матеріалу,
пристосованого для різноманітних застосувань. Як матеріали для селективно проникних
мембран використовувалися полімери, такі як полімери на основі целюлози, на основі ацетату,
на основі поліаміду, на основі поліакрилонітрилу, на основі полівінілового спирту, на основі
поліметилметакрилату, на основі полісульфону, на основі поліолефіни, тощо. Оскільки
полімери на основі полісульфону, окрім іншого, володіють прекрасними фізичними та
хімічними властивостями, такими як стійкість до нагрівання, кислотостійкість, стійкість до
впливу лугів, стійкість до окислення або т.п., вони недавно привернули до себе увагу, як
матеріали для розділових мембран в сфері медичного і промислового застосування. Однак
оскільки полімери на основі полісульфону є гідрофобними, то селективно проникні розділові
мембрани з цього полімеру мають погану змочуваність водою та низьку продуктивність в
сухому стані в порівнянні з селективно проникними розділовими мембранами, зробленими з
гідрофільного полімеру.
Викладена патентна заявка Японії N 61-093801 розкриває мембрани з порожнистого
волокна для обробки крові, які містять гідрофільний полімер в кількості 1 - 10 мас.% І мають
водну абсорбційність 3 - 10%. Ці мембрани виробляють шляхом прядіння з прядильного
розчину малої в'язкості, що містить гідрофобний полімер, гідрофільний полімер і розчинник,
що має спорідненість до вказаних полімерів. Альтернативно, розділові мембрани на основі
полісульфону, розкриті в опублікованій патентній заявці Японії N 018695/1990, оскільки вони
мають водопоглинання щонайменше 11%, можуть абсорбувати вологу з повітря під час їх
зберігання після виробництва. Тому для зберігання цих розділових мембран потрібне
спеціальне обладнання.
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Для медичних цілей використовують полімерні матеріали загальтехнічного
призначення, а також спеціальні полімерні матеріали медичного призначення. На думку
фахівців, ідеальним полімерним покриттям на рани й опіки повинні бути притаманні наступні
властивості: захисні (від проникнення інфекції ззовні, від зовнішнього механічного
травмування), абсорбційні і лікувальні (покриття повинні перешкоджати розвитку інфекції в
рані, мати анестезуючу й гемостатичну дії, стимулювати загоєння рани). Класичними
полімерами, що знайшли широке застосування в медицині як основний компонент
перев'язочних засобів, є целюлоза й інші похідні полісахаридів. Сучасні покриття з
полісахаридним абсорбентом, по суті, являють собою вдосконалені ватно-марлеві пов'язки, що
мають поглинальну здатність до 3400 % води. Їхня низька вартість, гарна повітропроникність,
простота стерилізації та інші переваги обумовлюють широке поширення таких перев'язочних
матеріалів. Серйозним недоліком такого роду покриттів є те, що вони прилипають до рани і
їхнє видалення ускладнюється настільки, що часто вимагає хірургічного втручання. Зараз
створені полімерні покриття, що не прилипають, принцип конструювання яких полягає в тім,
що поверхня целюлозного або синтетичного абсорбенту, звернена до рани, покрита тонкою
плівкою гідрофобного полімеру. Для того щоб пов'язка не втратила сорбуючу здатність, плівку
звичайно перфорують або замість плівки застосовують сітку. Але й такі матеріали не
позбавлені від недоліків. Маючи знижену швидкість всмоктування через гідрофобну поверхню
й не прилягаючи щільно до рани, вони тим самим не перешкоджають скупченню під пов'язкою
виділень, що викликають розвиток інфекції. У зв'язку з цим заслуговують на увагу покриття на
основі природних або синтетичних полімерів, які або не мають потреби у видаленні й
залишаються на рані до повного розсмоктування полімеру, або можуть бути безболісно
вилучені, наприклад розчиненням у воді. Найбільший інтерес представляють захисні покриття
на основі природних гідроколоїдів (агар-агар, пектин, карагінан, крохмаль, целюлоза та
альгінати). Розглядаючи властивості вищевказаних матеріалів (речовин), особливу увагу
привертають альгінати. Альгінати – це сімейство бінарних нерозгалужених сополімерів,
утворених залишками β-D-маннуронової та α-L-гулуронової кислот, з’єднаних (1→4)зв’язками. В залежності від джерела, альгінати мають різний склад, структуру та властивості.
Молекули альгінату умовно ділять на блоки: М-блоки (блоки, що складаються тільки з
залишків β-D-маннуронової кислоти), Г-блоки (блоки з залишків α-L-гулуронової кислоти),
МГ- та ГМ-блоки (складаються із залишків обох кислот у певному порядку). Відомо, що чим
більше Г-блоків у ланцюгу альгінату, тим міцніша структура гелю, що утворюються. Шляхом
кислотного гідролізу з подальшим фракціонуванням з альгінату можна виділити Г-блоки, які
при змішуванні зі звичайним альгінатом дають міцніші гелі, змінюються також кінетика
гелеутворення та властивості. Загалом, найбільша кількість α-L-гулуронової кислоти і, я як
слідство, Г-блоків міститься в альгінаті з водорості Laminaria hyperborea, вона і
використовується в якості основної сировини для виробництва альгінатів. Таким чином,
альгінати поряд з іншими гідроколоїдами є матеріалом, який можна використовувати для
захисту ранової поверхні, а саме у якості плівкоутворюючого матеріалу. Вони є гігієнічно та
екологічно безпечними, окрім того, вони мають здатність зв’язувати та виводити важкі метали,
радіонукліди та деякі токсичні речовини з організму людини, очищують травну систему, що
також є їх позитивною характеристикою.
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МАТЕРІАЛІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Інж. Є.В. Кучеренко
Доц. Ю.О. Будаш
Наук. керівник проф. В.П. Плаван
Київський національний університет технологій та дизайну

Найбільш ефективним і екологічно доцільним серед існуючих методів видалення плівки
нафтопродуктів вважається сорбційний. Відомо, що в якості нафтових сорбентів
використовуються як природні матеріали на рослинній і мінеральній основі (бавовна, торф,
торф’яний мох, тирса, деревинна стружка, деревинна мука, пенька, солома, глина, перліт тощо),
так і штучні синтетичні на основі віскози, гідратцелюлози, синтетичних волокон,
термопластичних матеріалів, пінополіуретану тощо (Табл.).
Таблиця – Характеристика сорбентів
Неорганічні сорбенти
Переваги:
Недоліки:
 низька вартість;
 низька ємність – не утримують бензин,
дизельне паливо, гас;
 можливість виробництва у великих обсягах;

тонуть разом з нафтою при ліквідації
 термостійкість (порівняно з синтетичними),
наслідків розливів нафтопродуктів у
що дозволяє їх використовувати в разі
водному середовищі;
небезпеки загоряння нафтової плями або
наявного вже осередку загоряння.
 низька щільність, що обумовлює
доставку до місця локалізації нафтового
розливу великих обсягів сорбентів.
Синтетичні сорбенти
Переваги:
Недоліки:
 мають високу нафтоємність;
 токсичність;
 простота схеми регенерації, що реалізує
 низька щільність, що обумовлює
віджимання поглиненої нафти з її повторним
доставку до місця локалізації нафтового
використанням (в порівнянні з
розливу великих обсягів сорбентів.
неорганічними).
Органомінеральні і природні органічні сорбенти
Переваги:
Недоліки:
 екологічна чистота та безпечність;
 залежність від температурних умов
(за низьких температур є
 широка сировинна база;
малоефективними).
 висока нафтоємність у порівнянні з
невисокою вартістю;
 здатність до біорозкладання.

Останніми роками все більш широке застосування отримують волокнисті сорбційноактивні матеріали. Мало відрізняючись від гранульованих адсорбентів за своїми
характеристиками місткості, вони значно перевершують їх по ряду інших показників.
Наприклад, їх відрізняє вища хімічна і термічна стійкість, однорідність пористої структури,
значний об'єм мікропор і вищий коефіцієнт масопередачі (у 10-100 разів більше, ніж у інших
сорбційних матеріалів). Установки, в яких використовуються волокнисті матеріали, займають
значно меншу площу. Подібні волокнисті абсорбенти можуть використовуватись для очищення
стічних вод від нафтопродуктів, солей важких металів. Ці сорбенти порівняно з неорганічними
і природними володіють більш високою сорбційною ємністю (до 40 г/г сорбенту), а можливість
їх виробництва з вторинної сировини дозволяє вирішити проблему утилізації полімерних
відходів.
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Сировиною для отримання волокнистих матеріалів можуть бути відходи шкіряного,
текстильного і полімерного виробництва. Наприклад, волокнисті відходи бавовни. Відомі
способи отримання композитів до складу яких крім волокнистих відходів входять зв’язуючий
реагент, барвник, ароматизатор. Волокнисті відходи певним чином подрібнюються і
змішуються із зв’язуючою речовиною (смолою). Можна регулювати міцність, щільність
волокнистих матеріалів та інші характеристики. Зв’язуючою речовиною може бути поліетилен,
поліпропілен, поліамід та інші полімерні матеріали.
У роботі досліджувалась однорідність розподілу волокон на поверхні для двох зразків
нетканого матеріалу отриманого після процесів штапелювання, прочісування та
голкопробивання сумішей. Зразок №1 – вихідна суміш ПА-6,6/ лайкра у співвідношенні 70/30
об. %. Зразок №2 – ПА-6,6/лайкра/льон
у співвідношенні 35/15/50 об. %.
Зображення поверхні досліджених
зразків нетканих матеріалів наведено на
рис. 1.
Методом
аналізу
зображення
визначалася однорідність розподілу
волокон у цілому так і однорідність
вздовж
та
поперек
напряму
голкопробивання.
Рисунок 1
Гістограми
розподілу
різних
показників однорідності для досліджених типів нетканих матеріалів наведені на рис.2.

Рисунок 2

З представлених результатів видно, що показники неоднорідності для 2-го зразка в цілому
менші, а коефіцієнти однорідності відповідно більші ніж для 1-го зразка. Це свідчить про те, що
додавання льону у вихідну суміш в цілому збільшує однорідність розподілу волокон у
нетканому матеріалі.
При порівнянні неоднорідності розподілу волокон у напрямку руху матеріалу (гориз.) при
голкопробиванні та у поперечному напрямку (верт.) визначили, що як для 1-го так і для 2-го
зразка коефіцієнти неоднорідності в обох вказаних напрямках значно різняться (приблизно у 2
рази). При цьому рівномірність матеріалу помітно більша по ширині зразка, ніж у напрямку
руху матеріалу при голкопробиванні.
Таким чином волокнисті відходи текстильної промисловості, які містять 70 %
поліуретанового волокна і 30% поліаміду можуть використовуватись для отримання екологічно
безпечного полімерного композиційного матеріалу із сорбційними чи теплозахисними
властивостями. Способи одержання нових композиційних матеріалів є досить простими та
дешевими. Для поліпшення теплофізичних характеристик отриманого матеріалу до складу
може вводиться 30-50 % волокнистих відходів льону, що також підвищує однорідність
розподілу волокон у нетканому матеріалі.
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ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ РОЗШЛІХТОВУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
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Асп. А.В. Гаргаун
Наук. керівники проф. Д.Г. Сарібєкова, О.Я. Семешко
Херсонський національний технічний університет

Однією з операцій підготовки до фарбування і друкування є видалення шліхти, нанесеної
на нитки основи перед ткацтвом. Розшліхтовування є дуже важливою операцією для
бавовняних тканин, оскільки цю пряжу шліхтують крохмалем, який важко видалити
звичайними миючими засобами. Видалення крохмалю здійснюють шляхом його переводу у
водорозчинну форму.
Найчастіше біотехнології використовують при розшліхтовуванні тканин. Для цієї мети
використовують ферментні препарати на основі амілази, яка сприяє гідролізу крохмалю до
низькомолекулярних цукрів, які легко видаляються при промивці.
Розшліхтовування можна здійснювати чотирма способами:
1. замочуванням водою;
2. замочуванням кислотою;
3. обробкою перексидом водню, бромідом натрію або іншими окислювачами;
4. обробкою ензимами.
Використання для розшліхтовування хімічних реагентів (окислювачів, кислот, лугів)
створює небезпеку пошкодження тканини. Крім того це також неекологічно. З економічної та
екологічної точок зору рішенням даної проблеми є застосування біотехнологій.
Найбільш ефективним способом видалення крохмалю з тканин є використання
екстрактів, що містять відповідні ензими. Ензимами є біологічні каталізатори, що відрізняються
від звичайних хімічних каталізаторів своєю яскраво вираженою направленою дією: вони
чутливі до високих температур, володіють низькою енергією активації і зазвичай активні лише
в дуже вузькому інтервалі значень рН. Ферменти являються ефективними каталізаторами
гідролітичної деструкції крохмалю. Їх основна перевага у високій вибірковості дії на крохмаль
без пошкодження целюлози.
Дослідженню підлягала бавовняна тканина арт. 5014, що оброблялась «Протолад В»
виробництва фірми «Ензим» (м. Вінниця); «Целюлаза» виробництва фірми «Ензим» (м.
Вінниця). Для порівняння розшліхтовування також проводили шляхом замочування технічною
водою.
Тканину просочували на двохвальній плюсовці розчином, що містить ферменти при
концентрації від 0,1 до 0,3 г/л при температурі 40-70оС. Після просочення зразки поміщали в
поліетиленові пакети і витримували за кімнатної температури протягом 60 хв. При замочуванні
водою тканину просочували на двохвальній плюсовці технічною водою при температурі 4070оС. Просоченні зразки поміщали в поліетиленові пакети і витримували при температурі 15оС
протягом 60 хв. та 24 годин. Після витримування всі зразки тканини промивали і висушували
способом конвективної сушки при температурі 120оС.
Якісною характеристикою обробки тканини були капілярність та відносне розривне
навантаження.
Результати, отримані після визначення якості розшліхтовування, свідчать про те, що дані
ензими є ефективними за даних температур та забезпечують капілярність 120-140 мм без
значного зниження міцності тканини на розрив.
Подальші дослідження будуть спрямовані на видалення інших домішок з тканини та
розробки композиції для розшліхтовування бавовняних тканин на основі біопрепаратів.
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ВИБІЛЮВАННЯ
М.н.с. Т.С. Асаулюк
Н.с. О.Я. Семешко
Наук керівник проф. Ю.Г. Сарібєкова
Херсонський національний технічний університет

Звалювання є цінною властивістю вовни, яка застосовується при виробництві суконних,
валяльних повстяних виробів. Однак при виробництві камвольних тканин і трикотажу ця
властивість стає недоліком, так як усадка викривляє лінійні розміри готових виробів. Крім того,
у процесі підготовки вовняного волокна під дією механічних впливів, вологи, температури і
хімічних реагентів підвищується здатність волокон до звалювання, що ускладнює наступні
операції опорядження та прядіння.
Здатність вовни до звалювання обумовлена особливостями морфологічної будови
вовняних волокон. Основа методів надання незвалювання вовні полягає у зміні фрикційних
властивостей і в першу чергу зниженні лускатого фактора. Всі використовувані способи
запобігання усадки і звалювання за характером дії на кутикулу вовни можна розділити на дві
основні групи: ті, які в деякій мірі пошкоджують поверхню лускатого шару, та ті, які основані
на застосуванні полімерів.
В даний час до найбільш перспективних напрямів можна віднести застосування
фізичних та фізико-хімічних методів модифікації поверхні вовняного волокна, які дозволяють
надати необхідні властивості малозвалювання вовняним матеріалам при збереженні механічної
міцності волокна. До таких методів відноситься застосування явища електророзрядної
нелінійної об'ємної кавітації (ЕРНОК). На відміну від хімічних способів модифікації, ЕРНОК
діє в основному на епікутикулу, не пошкоджуючи глибші шари волокна, що підтверджує
позитивна реакція Аллвердена вовняного волокна після електророзрядної обробки (Рис.).

Рисунок – Вплив способу модифікації на пошкодження епікутикули вовняного волокна:
а) без модифікації; б) електророзрядна обробка; в) хлорування.

При цьому зниження звалювання вовни після дії ЕРНОК досягається за рахунок
ущільнення та згладжування поверхні волокна під впливом електрогідравлічного удару, що
доводять результати дослідження морфології кутикули вовняного волокна методом скануючої
електронної мікроскопії. Таким чином, модифікація вовни в результаті електророзрядної
обробки волокна є ефективною при опорядженні вовняних матеріалів.
Оскільки в сучасних умовах економічно доцільною є розробка сумісних способів
модифікації поверхні вовняного волокна з основними технологічними процесами опорядження,
то нами запропонована технологія вибілювання вовни із застосуванням попередньої
електророзрядної обробки волокна, яка дозволяє покращити якість та підвищити
конкурентоспроможність вибіленого вовняного матеріалу при збереженні цінних природних
властивостей вовни.
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РОЗРОБКА КОМПОЗИЦІЙНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ПАР ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН
М.н.с. Н.С. Скалозубова
О.М. Куник
Наук керівник проф. Ю.Г. Сарібєкова
Херсонський національний технічний університет

В наш час міжнародні стандарти якості висувають високі вимоги до текстильної
продукції, що обумовлено необхідністю створення і застосування нових екологічно безпечних
текстильно-допоміжних речовин, які забезпечують сучасний рівень проведення технологічних
процесів, зокрема при підготовці трикотажного полотна.
Поверхнево-активні речовини (ПАР), які застосовують на вітчизняних підприємствах не
завжди забезпечують необхідну якість трикотажних полотен, що в подальшому може негативно
вплинути на фарбування. У зв’язку з цим більшість миючих речовин, які використовуються у
світовій практиці, являють собою не окремі ПАР, а композиційні препарати на їх основі.
Мета роботи полягала у розробці композиційного препарату для підготовки
трикотажних полотен на основі амфотерних, кріптоаніонних, неіоногенних ПАР.
На основі досліджень колоїдно-хімічних властивостей ПАР, що виробляються
вітчизняною та зарубіжною хімічною промисловістю, було обрано: Ultravon (змочувач),
Albafluid (протизаломлювач), Albaflow (піногасник), Бетапав А.30 (миюча речовина).
Для розробки композиції на основі вибраних ПАР було застосовано метод
математичного планування експерименту – симплекс-решітчасті плани Шефе 2-го порядку.
Дослідження проводили на локальній області факторного простору, яка була обмежена
зверху і знизу концентраційними межами:
0,02 ≤ х1 ПАВ1 ≤ 0,5;
0,02 ≤ х2 ПАВ2≤ 0,5;
0,02 ≤ х3 ПАВ3 ≤ 0,1;
0,02 ≤ х4 ПАВ4 ≤ 0,35.
Тобто область дослідження представляла собою багатокутник з вісьмома вершинами та
сторонами, який був зведений до симплексу з числом вершин m∙n=q.
Властивості складу композиційного препарату оцінювали згідно ряду вихідних
параметрів:
 час змочувальної здатності ПАР трикотажного полотна, с;
 миюча здатність ПАР трикотажного полотна, %;
 поверхневий натяг ПАР, мН/м;
 піноутворююча здатність ПАР, %;
 стійкість піни ПАР, %.
В результаті розрахунків було отримано математичні моделі «склад-властивості» для
кожного з вихідних параметрів, що характеризують залежність властивостей сумішей від їх
складу. Задача оптимізації складу миючого засобу ускладнюється невизначеністю цілей, тобто
є кілька цілей і кожній відповідає свій локальний критерій оптимізації. Найбільш важливим
критерієм оцінки ефективності розробленої композиції ПАР є її змочувальна та миюча
здатність, тому в роботі проводили оптимізацію моделі «склад-властивості» за даними
параметрами з метою визначення оптимального складу. Наприклад, для змочувальної здатності
визначали оптимальний склад композиції при мінімальних значеннях часу змочування:
Т → min, 0 ≤ zi ≤ 1.
Аналогічна задача ставилася для миючої здатності.
В результаті обчислення авторами отримано оптимальний склад композиції для
ефективної підготовки трикотажного полотна під фарбування:
х1 = 0,325; х2 = 0,311; х3 = 0,095; х4 = 0,269.
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УДК 677.027
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУШИЛЬНО-ШИРИЛЬНО
СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ЛІНІЇ ФАРБУВАЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Студ. М.В. Христин
Наук. керівник доц. О.П. Герасимчук
Луцький національний технічний університет

Обмеженість природних ресурсів у світовому масштабі, зокрема природного газу, а
також необхідність його експортувати з інших країн в умовах Україні, потребує широкого
впровадження енергоефективних технологій у всі галузі вітчизняної промисловості, в тому
числі і в оздоблювальне виробництво.
Фарбувально-оздоблювальне містить операції волого-теплової обробки, після яких
необхідно видаляти зайву вологу. Вибір способу видалення вологи з текстильного матеріалу
значно впливає на енергоефективність фарбувально-оздоблювального виробництва.
Сушіння є більш енергозатратним процесом ніж механічне видалення вологи. Для
механічного видалення вологи в фарбувально-оздоблювальному виробництві використовують
віджимання тканин між валами, центрифугуванням, вакуумне відсмоктування і стиснуте
повітрям.
На ПрАТ «Едельвіка» використовується сушильно-ширильна стабілізаційна лінія, що
складається з сушильно-ширильної стабілізаційної машини 6597, на якій додатково
встановлено вакуумно-відсмоктуючий пристрій водокільцевого типу. Якість роботи вакуумновідсмоктуючого пристрою визначається його здатністю відсмоктувати макрокапілярну вологу з
тканини, а енергоефективність – витратами енергії і води для реалізації цього процесу.
Для визначення витрати газу на сушильно-ширильній стабілізаційній лінії в залежності
від типу і вологості тканини та обґрунтування доцільності застосування вакуумновідсмоктуючого пристрою були проведенні теоретичні та експериментальні дослідження у
виробничих умовах.
За результатами виконаних теоретичних та експериментальних досліджень можна
зробити наступні висновки:
1. Найефективніший метод зменшення витрати газу на сушіння тканини є зменшення її
вологості за допомогою механічних пристроїв для видалення вологи.
2. Вибір способу механічного видалення вологи з тканин суттєво залежить від
властивостей волокон, з яких вони складаються.
3. Вакуумно-відсмоктуючий пристрою, що використовується на сушильно-ширильній
лінії ПРАТ «Едельвіка» за конструкцією сопел призначений для видалення вологи з середній та
важких тканин. Ефективність видалення вологи зростає зі збільшенням лінійної щільності
тканини.
4. Величину розрідження в зоні всмоктування слід підбирати в залежності від
асортименту тканин і регулювати вентилем, встановленим на зливний трубопровід, за рахунок
зміни температури води в насосі, а отже його коефіцієнта корисної дії.
5. Використання вакуумно-відсмоктуючого пристрою для видалення вологи з тканини
арт. ТПК-33 “Ретро” забезпечує економію газу 8-11%. Економічна ефективність є незначною
внаслідок значних експлуатаційних затрат під час його роботи.
Рекомендації підвищення енергоефективності сушильно-ширильної лінії:
1. Для середній та важких тканин доцільно крім механічного видалення вологи
застосовувати вакуумне відсмоктування.
2. Для кожного типу тканини доцільність використання вакуумно-відсмоктуючого
пристрою, а також величину розрідження в зоні всмоктування, потрібно визначати
експериментальним шляхом.
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УДК 677.027
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДВАРЮВАННЯ СУМІШЕВОЇ
ЛЬОНОВМІСНОЇ ТКАНИНИ
Студ. О.В. Шевчук
Наук. керівник доц. О.Л. Ткачук.
Луцький національний технічний університет

Тенденції ринку до оновлення продукції вимагають створення нового асортименту
тканин з високими споживчими властивостями, що потребує нових розробок текстильних
матеріалів з різними комбінаціями натуральних та хімічних компонентів. Завдяки унікальному
комплексу властивостей льону таких, як: гігієнічність, міцність, еластичність, комфортність,
природна бактерицидність, попит на льоновмісні текстильні матеріали у всьому світі росте з
кожним роком.
Використання текстильних матеріалів із сумішей волокон потребує створення
спеціальної технології підготовки. Мета роботи: дослідити вплив компонентів відварювального
розчину та їх концентрацій на показники якості тканини із суміші волокон та розробити склад
для відварювання, який забезпечить максимальне збереження комплексу цінних властивостей
льоновмісного текстильного матеріалу та його природного забарвлення.
Дослідження проводилися на платтяно-костюмній тканині арт. ТПК-11 виробництва
ПрАТ «Едельвіка» (м. Луцьк). Технологічний процес відварювання здійснювався в
лабораторних умовах періодичним способом при температурі 95ºС протягом 1 год., модуль
ванни становив М=1:10.
Якість тканини оцінювали за такими показниками як капілярність через 1 год. (мм),
гігроскопічність (%), змочуваність (с), розривальне навантаження (Н) та ступінь білості (%).
Дослідження впливу природи лужного агенту (гідроксиду натрію та карбонату натрію)
на процес відварювання сумішевої поліестеро-бавовняно-лляної тканини показало, що при
збільшенні концентрації гідроксиду натрію від 5 г/л до 15 г/л підвищується капілярність
текстильного матеріалу зі 170 мм до 188 мм, покращується також змочуваність(0,5 с) та
гігроскопічність (11 %). Подальше збільшення концентрації NaOH до 20 г/л незначно впливає
на названі показники, а отже не є доцільним. З підвищенням концентрації їдкого натру
спостерігається зниження показника розривального навантаження з 601 Н до 562 Н.
Збільшення концентрації карбонату натрію з 15 г/л до 25 г/л сприяє підвищенню
капілярності тканини зі 160 мм до 178 мм, покращенню змочуваності (1,8 с) і гігроскопічності
(10,3 %). Подальше збільшення концентрації Na2СO3 до 40 г/л мало впливає на зміну показників
капілярності, гігроскопічності та змочуваності. Зі збільшенням концентрації карбонату натрію
від 15 г/л до 40 г/л розривальне навантаження знижується з 622 Н до 580 Н.
З метою дослідження впливу відновників на якість підготовки текстильного матеріалу в
відварювальні розчини вводили бісульфіт натрію та дітіоніт натрію. Порівняння впливу двох
відновників на показники ступеню білості та розривального навантаження, дозволяють зробити
висновок, що так як дітіоніт натрію сприяє більшому відбілюванню текстильного матеріалу а
також менше захищає від окислювальної деструкції, то більш раціональним для відварювання
досліджуваної тканини буде застосування бісульфіту натрію.
Тканина, відварена з застосуванням лужно-содового розчину, характеризується нижчою
капілярністю, гігроскопічністю та змочуваністю, проте більшою міцністю в порівнянні з
обробкою з застосуванням гідроксиду натрію.
В результаті проведеного дослідження рекомендовано склад для відварювання
поліестеро-бавовняно-лляної тканини, що забезпечує високі показники гігієнічних та
споживчих властивостей текстильного матеріалу зі збереженням його природного забарвлення.
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Підсекція «Прогресивні хімічні та електрохімічні
технології і матеріали»
УДК 620.168
ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІВІНІЛІДЕНФТОРИДІВ 6020 ТА 5130 В
ЕЛЕКТРОДНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ
Студ. А.В. Борщ, грМгТЕ-15
Наук. керівник асп. О.В. Черниш
Київський національний університет технологій та дизайну

Необхідним компонентом активних електродних має хімічних джерел струму (ХДС) є
полімерне зв’язуюче. Традиціно таким зв’язуючим є полівініліденфторид (ПВДФ). Відомо, що
властивості полімера залежать не тільки від його природи, але і від молекулярної маси, форми
ланцюга, присутності в ланцюзі ланок іншого мономеру та їх кількості. Тому фірма Solvay
запропонувала два нових зразка ПВДФ – 5130 та ПВДФ – 6020.
Оскільки в процесі виготовлення композитного матеріалу потрібно враховувати
в’язкість розчинів полімерного зв’язуючого, були досліджені реологічні властивості цих зразків
віскозиметричним методом (табл.).
Полімер
(ПВДФ)
6020
5130

Таблиця - Приведена в’язкість розчинів ПВДФ різної концентрації
Концентрація
5%
2,5%
1,25%
0,625%
0,3125%
розчину
19,81
8,72
4,86
3,78
3,34
Приведена
в’язкість
68,18
16,46
9,13
6,20
4,85

0,15625%
3,01
4,41

Після побудови графіка залежності приведеної в’язкості від концентрації
розчинів визначили їх характеристичні в’язкості і розраховали молекулярні маси
досліджених полімерів (для ПВДФ – 5130 молекулярна маса становить 314950, а для
ПВДФ – 6020 відповідно 259260).
За формою кривих та результатами досліджень надмолекулярних структур
можна зробити висновок, що ПВДФ – 6020 є кристалічним гомополімером, а ПВДФ 5130 є аморфним сополімером з глобулярною структурою (рис.).

а

б

Рисунок – Надмолекулярна структура плівок (а - ПВДФ-6020, б –ПВДФ -5130)

Вірогідно, що присутність в макромолекулах ПВДФ – 5130 функціональних груп
сприяє кращій адгезії цього полімеру в складі активної маси до мідного струмовідводу
електрода. Дійсно, зусилля відриву композиту на основі ПВДФ – 5130 складає 2,22 кГ/см2, а
для композиту на основі ПВДФ – 6020 тільки 0,09 кГ/см2.
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УДК 621.039.637
МОДИФІКАЦІЯ МЕТАЛЕВОГО СТРУМОВІДВОДУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
АДГЕЗІЮ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА
Студ. А.В. Борщ, грМгТЕ-15
Наук. керівник асп. О.В.Черниш
Київський національний університет технологій та дизайну

Робота присвячується вивченню адгезії активного матеріалу до різних металевих
струмовідводів, яка суттєво впливає на електропровідність електроду, від якої в свою
чергу залежать електрохімічні властивості суперконденсатора. Крім того, від надійної
адгезії залежить термін роботи такого пристрою.
Як струмовідводи електродів хімічних джерел струму традиційно
використовують мідні або алюмінієві фольги. На основі цих металів, за стандартною
технологією, були виготовлені електроди та досліджені зусилля відриву композитного
матеріалу від металу. Результати досліджень наведені в таблиці.
№
1
2

Таблиця – Вплив природи металу на адгезію композитного матеріалу певного складу
Фольга
KS6L, %
C65, %
PVDF, %
Товщина композитного шару, мкм
Р, кГ/см2
Al
91
1
8
50
2.06
Cu
91
1
8
50
2.56

Кращу адгезію до міді можна пояснити більшим поверхневим натягом на ній в
порівнянні з алюмінієм.
Для підвищення адгезії до алюмінієвої фольги деякі фірми пропонують модифікувати
поверхню алюмінієвої фольги за рахунок різних видів її травлення, що веде до збільшення
питомої поверхні. Дійсно, проведені досліди підтверджують ефективність такої модифікації:
зусилля відриву зросло від 3,45 до 3,8 кГ/см2. Для зменшення перехідного опору на
струмовідвід іноді пропонують додатково наносити проміжний електропровідний полімерний
шар, але він не сприяє адгезії. Найкращі результати з адгезії отримані під час досліджень
алюмінієвих фольг модифікованих в НАНУ за допомогою електроіскрових розрядів (зусилля
відриву 4,38 кГ/см2).
За методикою імпедансної спектроскопії, користуючись діаграмою Nyquist plot було
підтверджено, що з модифікацією поверхні перехідний опір в електроді має тенденцію до
зменшення (рис.)
1

2

1

Рисунок – Діаграма Nyquist plots
1 – зразок з модифікованою Al-фольгою,
2 – зразок з немодифікованою Al-фольгою
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ЕЛЕКТРОПРОВIДНI КОМПОЗИТИ НА ОСНОВI ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРIАЛIВ
Студ. Ю.В. Шпак, гр. МгТЕ-15
Наук. керівник асп. Сеник І. В.
Київський національний університет технологій та дизайну

Проблема дії штучних джерел електромагнітного випромінювання на організм людини
вийшла на передній план. Важливою є так звана «проблема помітності», коли працююче
електронне обладнання (наприклад, тепловізор або оптичний приціл) може бути легко виявлене
саме завдяки ЕМВ, яке від нього розповсюджується. Також дуже актуальною є проблема
«електромагнітної розв’язки», коли один вид працюючого обладнання впливає на
працездатність іншого обладнання.
Для вирішення комплексу цих проблем необхідна розробка спеціальних засобів захисту
від ЕМВ. Виробництво таких матеріалів певною мірою розвинуто на сьогоднішній день. Проте
частина таких розробок включає в якості розчинника воду, що робить такі матеріали
нестійкими та ненадійними при застосуванні їх у відкритому середовищі та при підвищеній
вологості. Інша частина розробок використовує в своєму складі токсичні органічні розчинники
та домішки, що значно ускладнює нанесення покриттів та збільшує їх собівартість.
Тому була виконана робота по розробцi фарби для вирiшення проблем перечислених
вище. Вуглецеві матеріали в залежності від походження, форми та розмірів часточок, умов
виробництва, тощо, володіють різними властивостями. До складу розробленого композиту
входив колоїдний графітовий препарат (КГП), графітизована сажа та спиртовий розчин
полімеру. Зразки готували шляхом ретельного змішування всіх компонентів. Плівку формували
на поверхні сустрату та висушували при температурі 60 0С.
Всi виготовденi полiмернi композити дослiджувались на пропускання, поглинання та
вiдбивання ЕМВ.

80
1

Графіт ABG 15%

2

Сажа 20%

3

Графіт Drill 15 %

4

Заваллівський
графітовий препарат 20%

5

Фарба

60
Ряд1

40
L, %

Ряд2

20

Ряд3

0
1

2

3

4

5

Рис. Діаграма показників пропускання, поглинання та відбивання електромагнітної хвилі зразками, де
ряд 1 – пропускання ЕМХ, %, ряд 2 – поглинання ЕМХ, %, ряд 3 – відбивання ЕМХ, %.

З наведених на рисунку експериментальних даних можна сміливо робити висновки, що
вуглецеві матеріали можуть успішно використовуватися в складі композиційних захисних
матеріалів спеціального призначення для захисту від НВЧ. Особливо ефективно проявила себе
розробка у вигляді фарби – її здатність пропускати ЕМХ не перевищує 0,5%.
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Наук керівник Л.І. Ниркова
Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона

Дослідження електрохімічної поведінки конструкційних матеріалів дозволяє зробити
порівняння і попередній аналіз властивостей і стійкості конструкційних матеріалів проти
корозії та оцінити перспективність використання того чи іншого металу або сплаву в
конкретній області застосування для створення необхідних виробів з належними
характеристиками і терміном експлуатації..
Метою даної роботи є дослідження електрохімічних показників високотехнологічного
алюмінієвого сплаву В1341 при різних видах термообробки.
Методика випробувань. Для випробувань виготовляли плоскі зразки основного металу
та зварних з’єднань. Розмір зразків основного металу та зварних з’єднань становив 60 мм × 40
мм × 0,5 мм. Для випробувань було виготовлено 5 зразків: 3 контрольних та 2 робочих.
Контрольні зразки зберігали в ексикаторі з осушувачем. Були досліджені зразки у стані
поставки, зразки, які піддали обробці типу “штучне старіння” і зразки після обробки “штучне
старіння” і загартування. Всі випробування проводили за температури (20 ± 2) 0С та відносній
вологості повітря 750 мм рт. ст. Перед вимірюванням зразки досліджуваного сплава В1341
знежирили оксидом магнія. Вимірювання потенціалів проводили в розині 3% NaCl відносно
хлор срібного електроду порівняння за допомогою потенціостату ПІ – 50.1 протягом 30 хвилин.
За результатами проведених досліджень встановлено, що показники електрохімічного
потенціалу зразків в стані без термообробки знаходяться в межах від – 0, 730 В до – 0, 728 В,
зразки в стані після обробки типу “штучне старіння” мають показники від - 0, 717 В до
– 0, 706 В, зразки після загартування і обробки типу “штучне старіння” – від - 0, 730 до
– 0, 726 В.
Досліджені зразки алюмінієвого сплаву В1341 в стані після гартування в нейтральному
середовищі мають відхилення значень потенціалу в бік більш позитивних значень, що вказує на
збільшення термодинамічної стійкості сплаву. Зразки сплаву в стані після гартування і
штучного старіння практично не змінили значення потенціалу, це свідчить, що швидкість
корозії сплаву не змінилася.
Дані про залежність можливої швидкості корозії від стану термообробки, отримані в
ході дослідження електрохімічних властивостей сплаву В1341, корелюють з результатами
подальших випробуваннях високотехнологічного сплаву В1341 на стійкість проти
міжкристалітної та розшаровуючої корозії. Так, зразки досліджуваного сплаву В1341 в стані
термообробки методом гартування демонструють оптимальний рівень стійкості проти
міжкристалітної корозії. Випробування зразків алюмінієвого сплаву В1341 на стійкість проти
розшаровуючої корозії показує, що стійкість основного металу сплаву в стані поставки, після
гартування та після гартування і штучного старіння, однаково не перевищує 2-3 балів за
десятибальною шкалою і є прийнятного рівня.
Отримані в ході досліджень дані про електрохімічну поведінку сплаву В1341 та
результати випробувань стійкості сплаву В1341 проти локальних видів корозії демонструють,
що сплав В1341 поєднує в собі високотехнологічні властивості і достатньо високу стійкість
проти локальних видів корозії, що робить його перспективною заміною сталевих листів в
авіабудівництві і автобудівництві.
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Дослідження сучасних конструкцій акумуляторних систем дозволяє зробити порівняння
і попередній аналіз властивостей і ємності акумуляторів та оцінити перспективність
використання того чи іншого акумулятора в конкретній області.
Метою даної роботи є дослідження сучасних конструкцій акумуляторних систем.
У сучасній портативній електроніці свинцеві акумулятори вже не використовуються, тому ми
почнемо наш екскурс з нікелевих батарей, все ще застосовуються в акумуляторах для
фотоапаратів, ноутбуків, відеокамер та інших пристроїв.
За електрохімічною системою акумулятори поділяються на кілька видів: свинцевокислотні (Sealed Lead Acid, SLA);нікель-кадмієві (Ni-Cd); нікель-металогідридні (Ni-MH); літійіонні (Li-Ion); літій-полімерні (Li-Pol);паливні.
(Ni-Cd). Акумулятори цього типу часто називають рулонними, так як електроди скачані
в циліндр (рулон), поміщені в металевий корпус і залиті електролітом. Роздільник (сепаратор),
зволожений електролітом, ізолює пластини одна від одної. Він виготовляється з нетканого
матеріалу, який повинен бути стійкий до впливу лугу. Електролітом найчастіше виступає
гідрооксид калію KOH з добавкою гідроксиду літію LiOH, збільшення ємності на 20%.
(Ni-MH). На відміну від Ni-Cd в цих батареях в якості анода береться сплав металів,
поглинаючих водень. Лужний електроліт як і раніше не приймає участі в реакції, що
ґрунтується на переміщенні іонів водню між електродами. В ході зарядки гідрооксид нікелю
Ni(OH)2 перетворюється в оксигідрит NiOOH, віддаючи водень сплаву негативного електрода.
Акумулятори, виготовлені за наступними технологіями: AGM і GEL
AGM розшифровується, як абсорбуючі скляні мати. Фактично, це звичайна
склотканина, розташована між позитивними і негативними свинцевими пластинами. У цій
склотканині в "зв'язаному" стані знаходиться електроліт. Завдяки тому, що електроліт
знаходиться в зв'язаному стані, можлива експлуатація батарей в будь-якому положенні
(наприклад, на боці). AGM акумулятори є найдешевшими (за винятком автомобільних) з
типовим терміном служби - 5 років. Типова модель здатна витримувати до 200 циклів розряду.
Застосовувати AGM акумулятори доцільно в системах резервного живлення, тобто там, де
циклування (розряди) будуть досить рідкісним.
GEL розшифровується, як гель. У гелевих акумуляторах в якості сепаратора між
свинцевими пластинами застосовується силікагель, яким заливається простір між пластинами в
процесі виробництва. Силікагель після застигання являє собою тверду речовину з величезною
кількістю пор, в яких утримується електроліт.
Крім того, така конструкція дозволила поліпшити якісні характеристики гелевих
акумуляторів, а саме, число циклів розряду на 50% вище. Типова модель технології GEL здатна
витримувати до 350 циклів.
Різні типи акумуляторів мають не тільки різну вартість, але і відрізняються за
основними параметрами: кількістю циклів перезарядки, максимального терміну зберігання, що
віддається ємності, розмірами, температурному діапазону роботи, можливостям прискореної
зарядки. Навіть сучасні конструкції акумуляторних систем мають місце для вдосконалення.
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За минуле століття було розроблено, випробувано і запатентовано чимало електролітів,
однак лише кілька з них знайшли застосування в промисловості. Найбільш значними і
затребуваними розчинами, використовуваними при анодуванні, є розчини на основі хромової,
сірчаної або щавлевої кислот. Першим запатентованим процесом анодування, призначеним для
використання в промислових масштабах, було анодування в хромової кислоті.
Щавлеву кислоту сьогодні досліджують на можливість її використання при твердому
анодування для отримання твердих покриттів як спосіб прискорення процесу осадження
покриття (в порівнянні з анодуванням в сірчаному електроліті).
Анодування в фосфорної кислоти було розроблено для створення високої адгезійної
поверхні, і анодування в боро-сірчаної кислоти розроблено в якості заміни анодування в
хромової кислоті при роботі з менш відповідальними елементами. Найбільш широке
застосування в промисловості знайшов процес анодування в сірчаній кислоті.
Відомі способи анодування в 15-35% розчині сірчаної кислоти. Вони зазвичай
проводяться при досить низьких температурах (близько -5 до + 5 ° С) і високій густині струму
(2,5-15 А/дм2). В процесі анодування істотно збільшується напруга - від 40 до 100 В. Такі
способи твердого анодування використовуються для створення зносостійких покриттів на
редукторах, деталях шасі літаків та інших аналогічних об'єктах. Однак розміри ванн для
анодування з такими параметрами малі і це стримує широке застосування твердого анодування
для виробів сучасної техніки.
Існує спосіб твердого анодування, при якому в розчин сірчаної кислоти додають деякі
органічні сполуки на основі лігніну.
Нанесення твердої анодно-оксидної плівки здійснюють з розчину, що містить, г/л:
Сірчана кислота
60-350
лігнін, лігносульфонова кислота, лігносульфонатні солі (лігносульфонат натрію,
лігносульфонат амонію)
0,5-5,0
при температурі 0 - 10° С, та напрузі до 98 В.
До недоліків цього способу належать низька технологічна температура і висока напруга.
Таке поєднання зменшує корозійну стійкість у відкритій атмосфері і створює умови для
формування оксидної плівки темно-сірих тонів, що унеможливлює подальше фарбування
плівки з метою забезпечення високої декоративності.
Найбільш близьким за технічною сутністю і призначенням до пропонованого є спосіб,
який здійснюється в розчині, що містить, г/л:
Сульфат алюмінію
200-250
Винна кислота
110-140
Щавлева кислота
60-90
Триетаноламін, мл/л
40-60
при температурі 5-40 ° С, напрузі - 20-40 В, густині струму - 1,5-3,0 А/дм2.
До недоліків цього способу належать знижена твердість і корозійна стійкість, обмежена
декоративність, оскільки, як і в вище наведеному прикладі, в процесі анодування поверхню
темніє і подальше фарбування покриття не призводить до позитивних результатів.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПІНЕЛІ LiNi0.5Mn1.5O4
В НИЗЬКОВОЛЬТНІЙ ОБЛАСТІ ПОТЕНЦІАЛІ
Студ. Ю.А.Кравець, гр. БТЕ-12
Наук. керівник проф. В.З. Барсуков
Київський національний університет технологій та дизайну

На сьогоднішній день літієві джерела струму є найбільш енергоємними та

4.9-3.5V

Q, mAh/g

1.5-3.5V

4.9-3.5V

1.9-3.5V

4.9-3.5V

4.9-3.5V
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2.3-3.5V

розповсюдженими у портативній електроніці. Проте якщо відбувається порушення умов
експлуатації ЛІА, яке призводить до пониження напруги елементу нижче дозволеного рівня,
почнеться перерозряд (понадстехіометричне впровадження іонів літію у кристалічну гратку
катодного матеріалу). Метою даного дослідження було визначення закономірностей
надлітіювання зразків шпінелі LiNi0.5Mn1.5O4 та їх подальшої електрохімічної поведінки.
Під час проведення попереднього експерименту було виявлено, що при циклюванні
електродів в низьковольтній області (3.5В – 1.5В), імітуючи глибокий перерозряд,
спостерігаються три піки інтеркаляції літію – при потенціалах 2.7В, 2.0В та 1.65В, а на
зворотному ході кривої в анодній області наявними є лише піки при 1.8В та 3.0В.
Перед проведенням експерименту проводили п’ять формувальних циклів в штатному
діапазоні потенціалів (4.9В –
3.5В).
Intercalation (Discharge)
Deintercalation (Charge)
Ємність
електроду
II
IV
III
200 I
стабілізувалась та становила
100 мА∙год/г. Циклювання в
діапазоні потенціалів 2.3В –
150
3.5В протікало з високою
кулонівською ефективністю.
100
Контрольні цикли виявили
підвищення
ємності
електродів
та
зниження
50
опору макетів. Пониження
кінцевого
розрядного
потенціалу
до
1.9В
0
0
10
20
30
40
50
підвищило
ємність
N, number of cycles
інтеркаляції літію, проте
контрольні
цикли
показали зниження питомої ємності до 92 мА∙год/г. Подальше зниження кінцевого потенціалу
інтеркаляції літію до 1.5В призводить до початку погіршення кулонівської ефективності.
Контрольні цикли продемонстрували зниження питомої ємності до 70 мА∙год/г, значну
поляризацію електроду та сильне зростання опору макету.
Вплив перерозряду на електрохімічні характеристики електродів на основі
LiNi0.5Mn1.5O4 особливо чітко видно при порівнянні тривалого циклювання макетів. Початкові
ємності електродів, які піддали перерозряду, приблизно вдвічі вищі, ніж у контрольного
електрода, який працював в штатній області потенціалів. Проте зарядно-розрядна ємність
контрольного електрода цілком стабільна протягом 50 циклів, в той час як ємність
перерозряджених електродів поступово знижується.
Отже, вперше було здійснено дослідження впливу перерозряду (надлітіювання) на
електрохімічні характеристики LiNi0.5Mn1.5O4, катодного матеріалу ЛІА. Було виявлено, що
одноразові випадки перерозряду катоду ЛІА на основі LiNi0.5Mn1.5O4 до 2.3В не призводять до
погіршень його електрохімічних характеристик. Проте більш глибокий та частий перерозряд
спричинює поступове зниження ємності електродів внаслідок сильного росту опору елементу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛЕГУВАННЯ (Zn та Zn+Cu) НА КОРОЗІЙНУ
СТІЙКІСТЬ (α-Al-Mg2Si) СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al-Mg-Si
Студ. А.В. Криницький, гр. БТЕ-12
Наук. керівник проф. В.З. Барсуков
Київський національний університет технологій та дизайну

Наук. керівник с.н.с. Л.Г. Щербакова
Інститут Проблем Матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ

В останні роки розроблені нові ливарні евтектичні (α-Al + Mg2Si) сплави потрійної
системи Al-Mg-Si з високим рівнем міцності і ливарних властивостей. Поява нових сплавів
алюмінію з малою густиною робить їх незамінними для таких галузей промисловості, як
авіація, автомобіле- і суднобудування. Не дивлячись на те, що в літературі наявні дані про
корозійні властивості литих та деформованих сплавів даної системи, дані про поведінку
легованих сплавів даної системи в корозійних середовищах відсутні.
Тому ціль нашого дослідження – дослідити вплив легування Zn і (Zn +Cu) на корозійну
стійкість і анодне розчинення (-Al-Mg2Si) сплавів потрійної системи Al-Mg-Si у 3% розчині
NaCl. При виконанні роботи було використано наступні методи: фізичний (рентгенофазний
аналіз,
світлова
і
оптична
мікроскопія),
електрохімічний
(вольтамперометрія,
хронопотенціометрія), гравіметричний.
Встановлено, що структура базового сплаву (87,24% Al + 10,0% Mg + 2,76% Si) – це
первинні дендрити -Al і евтектика (-Al+Mg2Si). При легуванні Zn (1.7 ат.%) і (Zn +Cu)
після термічної обробки (загартовування + старіння), у матриці -Al виділяються дисперсні
Mg2Si і нанорозмірні Zn-вмісні (-MgZn2 и Т-Al2Zn3Mg3) фази, а евтектика коагулює. Проведені
дослідження показали, що характер зміни потенціалу корозії (Екор.) у часі у 3% розчині NaCl
для усіх зразків сплавів однаковий: проглядається повільне зміщення потенціалу в анодному
напрямку, що пов’язано з селективним розчиненням Mg із евтектики для базового сплаву, і Mg
і Zn із фаз. Струми корозії визначені із початкових ділянок анодних і катодних поляризаційних
кривих. Отримані дані у ході електрохімічних досліджень подані у таблиці. Різкий ріст
анодного струму при зміщенні потенціалу на малу величину від Екор, пов’язаний з утворенням
пітингів на поверхнях зразків досліджених сплавів.
Таблиця
Сплав
Сплав 1
Сплав 2
Сплав 3

Потенціал корозії, В
Е витр.
-0,76
-0,83
-0,74

Е ел/хім
-0,75
-0,84
-0,74

Струм корозії, мкА/см2
І ел/хім
6,30
8,00
7,90

І гравім
1,78*10-7
3,55*10-7
1,00*10-7

Ділянки пітингоутворення
Е піт.утв
-0,70
-0,81
-0,72

Есер.
-0,65
-0,79
-0,7

І сер.
0,39
0,11
0,21

Результати досліджень показали, що структурні зміни, що відбуваються при легуванні
базового сплаву потрійної системи Al - Mg - Si, впливають на їх корозійне та електрохімічне
розчинення Одночасне легування базового сплаву (Zn + Cu) не суттєво впливає на корозійну
стійкість і анодне розчинення базового сплаву при значному покращенні міцності і ливарних
властивостей даного сплаву. Досліджені сплави є стійкими (Zn) або дуже стійкими (базовий
сплав і сплав (Zn + Cu) в умовах корозії у 3% розчині NaCl.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОКИСНЕННЯ БІОМАРКЕРІВ НА ЕЛЕКТРОДІ,
МОДИФІКОВАНОМУ КОМПОЗИТОМ ПОЛІ-3КАРБОКСІПІРОЛ/ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ВІДНОВЛЕНИЙ ОКСИД ГРАФЕНУ
Студ. П.Ф. Купрієнко, гр.БТЕ-12
Київський національний університет технологій та дизайну

Наук. керівник Я.І. Курись
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України

Допамін (ДА), аскорбінова (АК) та сечова кислоти (СК) є сполуками-біомаркерами, які
відіграють дуже важливу роль в галузі біомедицини та нейрохімії. ДА, АК та СК зазвичай
співіснують в біологічних рідинах та їх пряме електрохімічне окиснення на немодифікованому
електроді відбувається за близьких потенціалів, які до того ж є достатньо високими. Для
одночасного виявлення цих біомаркерів, або детектування одного з них в присутності
надлишку інших, перспективним є використання модифікованих електродів. Мета даної роботи
полягала в електрохімічному одержанні гібридних плівок на основі електрохімічно
відновленого оксиду графену (ЕВОГ) та супряженого полімеру полі-3-карбоксіпіролу (П3КП),
а також у дослідженні можливості їх використання для електрохімічного детектування ДА в
присутності АК та СК.
Електрохімічні дослідження проводили в неподіленій електрохімічній комірці (робочий
електрод – скловуглецевий /GC/; допоміжний – платинова сітка; електрод порівняння –
Ag/AgCl). Оксид графену (ОГ) одержували за модифікованим методом Хаммерса.
Модифікуваня GC-електроду плівкою ЕВОГ здійснювали шляхом нанесення на поверхню
електроду дисперсії ОГ, її осушкою та електрохімічним відновленням у 0,1 М KCl.
Модифікування GC-електроду плівкою П3КП здійснювали шляхом електрохімічної
полімеризації відповідного мономеру в потенціодинамічному режимі у 0,1 М LiClO4/CH3CN, а
композитом ЕВОГ/П3КП – за рахунок послідовного покриття електроду шарами ЕВОГ та
П3КП.
Методом циклічної вольтамперометрії досліджено електрохімічне окиснення ДА, АК,
СК та їх суміші на GC, GC/П3КП, GC/ЕВОГ та GC/ЕВОГ/ПКП електродах. Встановлено, що
лише GC/ЕВОГ/ПКП електрод є ефективним для електрохімічного визначення ДА в
присутності АК та СК. У цьому випадку окиснення ДА є домінуючим в ЦВА (початок
окиснення в області ~ 290 мВ, анодний пік ~ 400 мВ, струм ~ 0,7 мА/см2), в той час як піки
окиснення АК і СК є слабо вираженими, тобто зазначені кислоти не заважають детектуванню
ДА при одночасному їх знаходженні у розчині.
На підставі проведеного визначення ДА (в області концентрацій 20-1000 мкМ) в
присутності 1 мМ АК встановлено можливість застосування GC/ЕВОГ/ПКП електроду для
електрохімічного детектування ДА в зазначеній області концентрацій аналіту при наявності
навіть 50 кратного надлишку АК.
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ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 2DГЕРМАНАНУ, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ РІДИННОФАЗОВОЇ ЕКСФОЛІАЦІЇ
Студ. Н.В. Гаврильчик, гр. БТЕ-12
Київський національний університет технологій та дизайну

Наук. керівник А.С. Кондратюк
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Успішне застосування графену показало, що можна не лише створити стабільні
листи одноатомної товщини з кристалічно твердої речовини, а й те, що ці матеріали
мають принципово інші властивості, ніж вихідний матеріал. В 2012 році було вперше
синтезовано кристали міліметрового масштабу германієвого багатошарового аналогу
графену (Германан, GeH) топохімічним деінтеркалюванням CaGe2.
Цей матеріал являє собою новий клас ковалентних аналогів графену і має
великий потенціал для широкого спектру оптико-електронних і сенсорних додатків,
тим більше, теорія передбачає ширину забороненої зони у 1,57 еВ і рухливість
електронів у п'ять разів вищу, ніж у об'ємного Ge, в результаті можливе їх застосування
для сенсорів, високорухливих транзисторів, прозорих провідних електродів, у
фотокаталізаторах та багатьох інших сферах.
Дигерманід кальцію (CaGe2) було одержано по методу фаз Зінтля шляхом
пресування у кварцевій трубці та сплавлення стехіометричних кількостей Ca та Ge під
вакуумом за температури 1000ºС протягом 16 годин. Для синтезу германану порошок
CaGe2 заливали концентрованою соляною кислотою та настоювали протягом 7-10 діб
за температури -32ºС, після чого відмивали спершу водою, потім етанолом і сушили у
вакуумі за температури 40ºС.
Дані, отримані методом інфрачервоної спектроскопії показують, що переважають
зв`язки Ge-H, також присутні зв`язки Ge-H2. Аналіз даних термогравіметричного
аналізу показав, що досліджуваний зразок починає аморфізуватися за температури
75ºС. Германан аморфізується повністю за температури 175ºС. А за температури 200250ºС відбувається його дегідрування. Встановлено що поверхневі шари германану
повільно окиснюються на повітрі. Протягом 5 місяців окиснилося 29.7% германану, в
той час як нижні шари протистоять окисненню.
Дисперсії германану одержували методом рідиннофазової ексфоліації. Для цього
масивний матеріал піддавали ультразвуковій обробці потужністю 30 Вт протягом 5
годин в присутності диметилформаміду. Надалі дисперсію центрифугували з метою
видалення крупних частинок.
За допомогою лінійної апроксимації залежності √(Аλ) – λ була розрахована ширина
забороненої зони одержаного зразка (1,57 еВ).
Аналіз результатів атомно-силової мікроскопії дозволяє зробити висновок про те, що
в результаті рідиннофазової ексфоліації одержуються частинки германану товщиною
від 5 Ǻ до кількох десятків нм, що свідчить про наявність як моношарового 2Dгерманану, так і багатошарових наночастинок.
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УДК 678.745.2+544
ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСІВ ПОЛІАНІЛІНА
З КИСЛОТАМИ ЛЬЮЇСА В РОЗЧИНІ НІТРОМЕТАНУ
Студ. Ю.А.Кравець, гр.БТЕ-12
Наук. керівник с.н.с. А.С. Каташинський
Київський національний університет технологій та дизайну

Допування кислотами Льюїса – це новий метод покращення властивостей
електропровідного поліаніліну. Методом спектроскопії Мессбауера було здійснене детальне
вивчення поліаніліну, який утворює комплекси з кислотами Льюїса і які вміщують в собі
активні ядра Мессбауера, такі як SnCl4 і FeCl3. Плівки поліаніліну, доповані кислотами
Льюїса в розчині нітрометану показують стехіометрію PANI (MeCln)1(CH3NO2)1 ( де n=3 чи 4,
Me – це Sn чи Fe, а PANI - одна повторювана ланка аніліну). Це означає, що обидва типи
поліанілінових атомів азоту (амінів та імінів) беруть участь в реакціях комплексоутворення і
одна молекула розчинника відповідає в полімерній матриці одній молекулі кислоти Льюїса.
Методом спектроскопії Мессбауера показано, що допування полімерів є окисновідновною реакцією, якій сприяє кислотно-основний процес.
В допованому кислотами Льюїса FeCl3 PANI полімерні ланцюги окислюються до
пoлікaрбoкaтioна, а молекули FeCl3 перетворюються в FeCl4-, які включаються в полімерну
матрицю, щоб зберегти електричну нейтральність системи.
З метою інтепретації результатів експериментальних досліджень методами прикладної
квантової хімії були виконані розрахунки електронної структури і рівноважних геометричних
параметрів 80 - атомного комплекса PANI-2(FeCl3-CH3NO2).
Із даних результатів розрахунків електронної структури комплекса слідує, що під
впливом допантів 2(FeCl3-CH3NO2) відбувається сильна поляризація полімера і зміщення
значної кількості електронної густини із PANI на допанти (в основному на атоми хлора
допантів). Повна енергія комплекса Et в триплетному стані дорівнює повній енергії в
синглетному стані (Et = -7101.264 а.о.е.), що свідчить про резонанс станів.
Зв'язок між полімером і допантами здійснюється внаслідок диполь - дипольної
взаємодії. Обчислена енергія адсорбційного зв'язку Езв = 13.167 еВ. Із результатів розрахунків
слідує, що крім диполь – дипольного зв'язку з полімером, допанти FeCl3 утворюють між
собою зв'язок через ланцюг атомів –Fe-Cl-Fe. Отже, спільний атом хлора утворює з катіоном
металу два зв'язки Fe- Cl. Даний висновок узгоджуєтьсся з результатами експериментальних
досліджень. З урахуванням зв'язку Fe-N допанта FeCl3 з нітрометаном, координаційне число
катіона заліза збільшується від 3-х в FeCl3 до 5 - ти в комплексі PANI-2(FeCl3-CH3NO2).
Внаслідок трансформації електронної хмари PANI окремі атоми полімера набувають
значних за абсолютною величиною ефективних позитивних і негативних зарядів. Отже, під
впливом допантів полімер перетворюється на сильно поляризовану структуру зі значним
вкладом іонної складової в формування міжцентрових зв'язкі
В поляризованому полімері внутрімолекулярні зв'язки C - C і C - N можуть
змінюватися від простих одинарних до подвійних. Негативні заряди на атомах хлора допантів
утворюються за рахунок зміщення
електронної густини з катіонів заліза і атомів полімера. Сумарний негативний заряд на шести
атомах хлора дорівнює приблизно 2 е. Зв'язок між допантами FeCL3 і нітрометаном CH3NO2
здійснюється через катіони металу і нітрогену; параметри зв'язку: R(Fe-N) = 2.225 Å, p( Fe-N)
= 0.161.
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УДК 54.44+544.7
АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
ОКСИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
Студ. В.О. Дерлюк, гр. БТЕ1-14
Наук. керівник с.н.с. А.С.Каташинський
Київський національний університет технологій та дизайну

Мета: На основі результатів квантoвохімчних розрахунків установити причину
більшої активності гете рогенних каталізаторів сладних оксидів типу шпінелі в
порівнянні із каталізаторами простих оксидів перехідних металів в каталітичних
реакціях відновлення молекулярного кисню.
Методика: Виконані ab іnіtіo квантовохімічні розрахунки електронної структури
і геометричних параметрів молекулярних кластерів складів Fe2Co5O20H19, Fe11O19H14 і
адсорбційних комплексів Fe2Co5O20H19-О2, Fe2Co5O20H19-Н2О2, Fe11O19H14-О2,
Fe11O19H14--Н2О2 з використанням формалізму самоузгодженого поля МО ЛКАО
Хартрі-Фока- Рутана в базисі функцій Гауса. Квантовохімічні розрахунки виконано з
повною оптимізацією усіх геометричних параметрів.
Атоми перехідних металів на поверхні можуть мати як донорні, так і акцепторні
властивості. Іони кисню на поверхні оксидів також можуть бути донорами електронної
густини. В процесі адсорбції по донорно–акцепторному механізму адсорбовані
молекули входять в першу координаційну сферу центра адсорбції, що викликає
збільшення координаційного числа (КЧ). Збільшення КЧ центра адсорбції може
викликати деформацію координаційної сфери центра адсорбції та зміщення атомів.
Із результатів розрахунків слідує, що на поверхні кластера можуть утворюватися
проміжні донорно-акцепторні комплекси молекулярного кисню та його сполук,
наприклад H2O2.
В АК внаслідок взаємодії між адсорбатами і кластером змінюються ефективні
заряди на атомах, міжядерні відстані, відбувається перерозподіл електронної густини
між атомними орбіталями, зв'язками і силовими центрами, що є причиною зміни
властивостей активних центрів. Зміна властивостей оточення активних центрів
викликає зміну їх адсорбційних і каталітичних властивостей та селективність.
Вільна молекула О2 є бірадикалом, в якому на двох антизв'язувальних
вироджених ВЗМО розподілені два електрони з паралельними спінами. Основний стан
вільної молекули кисню - триплетний. В адсорбованій молекулі О2 під впливом
електричного поля катіона кобальта виродження знімається. Крім того, в адсорбованій
О2 із двох наполовину заповнених ВЗМО утворюється дві граничні МО різної енергії:
одна вільна НВМО і одна ВЗМО заповнена двома електронами зі спареними спінами.
Отже, в результаті хемосорбції О2адс переходить в синглетний стан.
Результати: Показано, що величина енергії адсорбції адсорбатів О2 і Н2О2 на
поверхні каталізатора типу шпінелі FeCo2O4 перевищує енергію адсорбції вказаних
адсорбатів на поверхні каталізаторів простих окидів перехідних металів (оксиду заліза),
що є важливою причиною більшої активності гетерогенних каталізаторів складних
оксидів типу шпінелі в порівнянні із каталізаторами простих оксидів перехідних
металів в каталітичних реакціях відновлення молекулярного кисню.
Наукова новизна та практична значимість. Дано пояснення більшої активності
гетерогенних каталізаторів типу шпінелі в порівнянні із каталізаторами простих
оксидів перехідних металів в каталітичних реакціях відновлення молекулярного кисню.
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МЕХАНОХІМІЧНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ГРАФЕНУ
Студ. І.В. Лісовський, гр. БТЕ-13
Наук. керівник проф. В.З. Барсуков
Київський національний університет технологій та дизайну

Графен — двовимірна алотропна модифікація вуглецю, яка представляє собою
моноатомний шар вуглецю із гексагональною структурою. Цей матеріал володіє
перспективними структурними, електричними, оптичними та іншими властивостями, що
створює можливості для його практичного застосування в пристроях перетворення та
зберігання енергії, електроніці, оптоелектроніці і безлічі інших областей.
На сьогоднішній день існує достатньо велика кількість різноманітних методів синтезу
графену. Методи рідиннофазової ексфоліації, хімічного осадження з газової фази дають
високоякісний графен, але ці методи є досить дорогими і не дуже ефективним. Хімічні методи,
в яких графен отримують шляхом відновлення оксиду графену, отриманого шляхом
розшарування оксиду графіту у воді, не мають таких недоліків. Проте, такі методи засновані на
використанні ряду агресивних і токсичних реагентів, таких, як сильні окиснювачі, сильні
відновники і концентровані кислоти.
Співробітниками відділу №7 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржеського НАН
України розроблено зручний та ефективний метод одержання графену, який полягає в
можливості механохімічного розшарування графіту по поверхні інертного розшаровуючого
агенту під дією механічних зсувних напруг та подальшій рідиннофазовій ексфоліації.
Синтез графену проводився за такою методикою: суха суміш 50 мг графіту і 2,0 г NaCl
була оброблена в кульовому планетарному млині протягом 1 години. Після цього продукт
ретельно промили водою, до повного видалення солі, а потім сушили у вакуумі за температури
100°C. Графен був отриманий шляхом ультразвукової обробки наноструктурованого
вуглецевого матеріалу в органічному розчиннику — абсолютному етанолі (EtOH). Дисперсію
очищали від крупних частинок центрифугуванням при 4000 обертах на хвилину протягом 1
годин.
З даних рентгенівської дифракції видно, що поперечний розмір часток графіту,
пов'язаний з кількістю графенових листів в них, різко зменшується в результаті механічної
обробки в присутності кристалів NaCl.
За результатами АСМ, переважна більшість частинок графену, одержаних
висушуванням на підкладці дисперсії в етанолі, має висоту 0,5-0,7 нм, що відповідає графену.
З результатів ПЕМ видно, що часткове розшарування мікрочасток вихідного графіту
відбувається під час механохімічної обробки суміші графіту та хлориду натрію.
На UV-Vis спектрі дисперсії графену в EtOH присутній характеристичний максимум
графену при довжині хвилі 270 нм.
Таким чином, в роботі показана можливість отримання графену безпосередньо з графіту
шляхом його механохімічної обробки в присутності твердого хімічно інертного
розшаровуючого агенту і подальшої рідиннофазової ексфоліації в органічних розчинниках.
Також встановлено, що попередня механохімічна обробка графіту в присутності NaCl
призводить до значного зменшення розміру часток графіту і спрощує подальшу рідиннофазову
ексфоліацію в органічному розчиннику.
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ЗАСТОСУВАННЯ LiFePO4 В ЯКОСТІ
ЕЛЕКТРОДНОГО МАТЕРІАЛУ В ХДС
Студ. В.В. Мухін, гр.БТЕ-13
Київський національний університет технологій та дизайну

Існує зростаюча вимога для електрохімічних енергетичних систем зберігання енергії,
транспортування і портативної електроніки, і багато електродних матеріалів для іонно-літієвих
батарей були створені протягом останніх тридцяти років. Літій-іонний фосфат (LFP) було
рекомендовано в якості матеріалу катода в 1997 році. З тих пір були використані різні методи
отримання LFP. Цей матеріал має високу теоретичну ємність (170 мАг • г-1), термічну
стабільність (до 80 °С), високий потенціал зарядки/розрядки (3.4V проти Li +/Li) і кількість
циклів зарядки/розрядки (2000-8000) та розглядалися в якості переваги. Низька електронна
провідність при кімнатній температурі і коефіцієнт дифузії можуть бути оцінені як недоліки .
Властивості LFP, отримані різними методами, відрізняються. Високі швидкості розряду і
потужності були досягнуті на зразках, отриманих за допомогою реологічного методу. Спрей
піроліз і мікрохвильової синтез дають хороші результати, зокрема, 59 мАг • г-1at .
У даній роботі LFP був синтезований традиційними твердо фазним синтезом з
присутністю моногідрату лимонної кислоти в якості джерела вуглецю, з тим, щоб забезпечити
провідну покриття частинок LFP.
ЦВА демонструює інтеркаляційні/деінтеркаляційні піки при 2.5-4.2V. Гальваностатичні
випробування показують, що матеріал, отриманий має розрядну ємність 130 мАг • г-1 та 90 мАг
• г-1 при нинішніх темпах 0.6C і 2С, відповідно (рис. 1). Таке низьке значення розрядної
ємності може бути пов'язано з тим, що процес розкладання не закінчується при температурі,
обраної для відпалу. Як випливає з мікрофотографії (рис.2), залишки лимонної кислота не
згорає та повністю.
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Рисунок 1 – Газорозрядні потужності зразків LFP
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Рисунок 2 – Мікрофотографія зразків LFP
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КОНСТРУКЦІЯ НІКЕЛЬ-ВОДНЕВИХ ТА
СРІБНО-ВОДНЕВИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Студ. Д.В. Патлун, гр. БТЕ-1-14
Київський національний університет технологій та дизайну

Наук. керівник доц. І.С. Макєєва
Київський національний університет технологій та дизайну

Особливе місце серед вторинних джерел струму займають нікель-водневі та срібноводневі ХДС, що були винайдені у 1964 році радянськими вченими Центером і Клоссом. Вони
представляли собою своєрідну комбінацію традиційного акумулятора і паливного елементу.
Особливість таких акумуляторів – поперемінне накопичення водню під тиском, а потім
його витрати та зниження тиску, а також перетворення твердих активних фаз на електроді.
Такі акумулятори не потребують просторового розділення водню та електроду, завдяки дуже
повільної їх взаємодії.
В конструкції використовуються оксидні нікелеві та срібні електроди із запеченою
основою. В водневих електрод вводяться невеликі кількості платинового каталізатора. Інколи
також використовуються каталізатори із фторопласту. Електролітом служить 30% матричний
розчин гідроксиду калію KOH.
Існують три конструктивних напрями реалізації нікель- та срібно-водневих
акумуляторів: в індивідуальній посудині, батареї з загальним газовим колектором та біполярні
батареї. Вони відрізняються різними робочими характеристиками та використовуються в
різноманітних ситуаціях.
Важливим елементом електрохімічної групи метал-водневих акумуляторів є сепаратор.
Він повинен мати певну буферність для утримання певного об’єму електроліту і бути хімічним
бар’єром для іонів металів, що дифундують до негативного електроду. Найчастіше їх
виготовляють із органічних полімерів.
Нікель-водневі акумулятори характеризуються дуже великими кількостями циклів, що
досягають 20000 при 85% ефективності. Середній строк служби – 5 років, але при певних
умовах експлуатації він може досягати 15 років. Питома енергія коливається від 40 до 60
Вт*год/кг.
Нікель-водневих акумулятор був створений як альтернатива нікель-кадмієвому, що
використовується для енергопостачання космічних апаратів. Висока питома енергія, велика
тривалість дії. Контрольованість рівня зарядженості – такі якості забезпечили їх високу
популярність. Великі перспективи нікель-водневі акумулятори мають у сфері електромобілів.
Основним недоліком нікель- та срібно-водневих акумуляторів є високе значення
саморозряду, яке іноді досягає 50% ємності за добу. Значення саморозряду пропорційне тиску
водню в конструкції. Саморозряд зменшується зі зниженням температури.
Більше широке промислове використання нікель-водневих акумуляторів також
утримується потенційною вибухонебезпечністю водню та порівняно високою вартістю
виготовлення.
Срібно-водневі акумулятори мають дві важливі переваги перед нікель-водневими:
більше високі значення енергії і потужністні показники. Але вони мають в 3-4 рази менший
енергетичний ресурс, ніж нікель-водневі.
На сьогоднішній день срібно-водневі акумулятори не отримали широкого поширення,
на відміну від нікель-водневих, завдяки їх високій собівартості. Але їх висока потужність і мала
маса створюють для них дуже гарні перспективи в якості авіаційних батарей.
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Функціонування живих організмів забезпечується різноманітними процесами на
молекулярному та клітинному рівні, в основу яких покладені електричні явища. Значення
електричних імпульсів у життєдіяльності людини є надзвичайно важливим та
багатофункціональним.
Уявлення про зв'язок електрики з живою природою виникли набагато раніше розробки
перших електричних пристроїв. Це відбулося завдяки спостереженням та дослідженням деяких
видів риб, що можуть виробляти електричний струм.
Розвиток біоелектричного вчення розпочався наприкінці XVIII ст. завдяки дослідам
Л.Гальвані, який зробив припущення, що м'язи здатні накопичувати електричний імпульс, а при
скороченні його випускати. Експериментальне обґрунтування здогадів Л.Гальвані відбулось
завдяки англійським вченим Е. Хасклі та А. Ходжкіну, які поставили серію дослідів з
нервовими волокнами. Ними був вперше зареєстрований електричний імпульс в неушкодженій
клітині в стані спокою.
Експериментально доведено, що причиною виникнення електричного потенціалу в
клітинах є поляризація мембрани завдяки різниці концентрацій певних іонів по обидва боки
клітини, тобто всередні її та в міжклітинному середовищі. Основу цих іонів складають K +, Na+
та аніони різноманітних мінеральних кислот. Різниця концентрацій іонів утворюється завдяки
вибірковій дифузії через клітинну мембрану, яку забезпечують групи білків.
Під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів відкриваються мембранні білкові
канали на поверхні клітини. Іони по обидва її боки дифундують, вирівнюючи свою
концентрацію. Відбувається зміна знаку заряду на поверхні мембрани, тобто виникає реверсія
заряду. Коли клітина працює, величина заряду також зменшується, оскільки деякі органели
використовують вже згадані нами іони.
Для відтворення нормальної величини заряду після його витрати використовується
особливий білок, який потребує для своєї роботи енергії у вигляді молекул АТФ. Отже, для
відпочинку клітини та відновленні її заряду необхідна певна кількість енергії.
Величина електричних зарядів нерозривно пов’язана з обміном речовин та
інтенсивністю окисно-відновних процесів. Окремі ділянки органів і тканин набувають різних
зарядів. Завдяки передачі електричних імпульсів по клітинам відбувається функціонування
нервової системи.
Величина створюваного людиною імпульсу є майже непомітною для навколишнього
середовища. Але існує велика кількість організмів, які здатні генерувати струми великої сили.
Зокрема, відомо близько 300 видів таких риб. Величина сили струму створюваних ними
розрядів може досягати 60 А.
Причиною виникнення такого сильного розряду є наявність специфічних електричних
органів, які є парними видозміненими м’язами. Вони складаються з особливих клітин –
електроцитів, які зібрані у значній кількості в стовпчики. Кожна така клітина з’єднана лише
однією стороною з іонним каналом, завдяки чому вона виявляється зарядженою лише частково
і при проходженні нервового сигналу виникає електричний заряд.
Значні перспективи «жива електрика» має в енергетичній, фармацевтичній галузях,
медицині. Новітні методи, які фіксують потенціали тканин, дозволяють діагностувати або
лікувати різноманітні патології. Сьогодні значна частка фармакологічних досліджень
побудована на фундаментальних відкриттях електрофізіології, які застосовуються для
скринінгу нейролептичних та знеболюючих препаратів, що блокують певні мембранні функції.
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Нікель-кадмієвий акумулятор влаштований так, що при низькому внутрішньому опорі
він може віддавати досить великий струм. Такі акумулятори витримують навіть коротке
замикання.
Акумулятори представленого типу легко витримують тривалі навантаження. При
зниженні температури навколишнього середовища їх працездатність практично не змінюється.
Нікель-кадмієві акумулятори поступаються іншим видам в ємності.
Анодом є металічний кадмій Cd (у вигляді порошку), електролітом — гідроксид калію
KOH з додаванням гідроксиду літію LiOH (для утворення нікелатів літію і збільшення ємності
на 21-25%), катод — гідрат окису нікелю NiOOH з графітовим порошком (близько 5-8%). ЕРС
нікель-кадмієвого акумулятора близько 1,45 В, питома енергія близько 45-65 Вт·год/кг. В
залежності від конструкції, режиму роботи (тривалі чи короткі розряди), і чистоти матеріалів,
що застосовуються, термін служби становить від 100 до 3500 циклів заряд-розряд.
Заряджений позитивний електрод розглянутих акумуляторів містить гідрооксид
тривалентного нікелю NiOOH, негативні електроди - відповідно кадмій або залізо (металеві).
Електролітом, як правило, служить розчин КОН.
Основні струмоутворюючі реакції на електродах і в акумуляторі в цілому зазвичай
зображують у вигляді:
розряд
(+)2 [NiOOH + H2 O + e →
Ni(OH)2 + OH − ];
←
заряд

−

(−)Me + 2OH ⇄ ME(OH)2 + 2e;
(акумулятор)2NiOOH + 2H2 O + Me ⇄ 2Ni(OH)2 + Me(OH)2 ,
де Ме — кадмій або залізо.
При розряді окиснення металу на негативному електроді протікає через проміжне
утворення в розчині іонів HMeO−
2 , які потім гідролізуються з утворенням нерозчинної
гідроксиду (або оксиду):
розряд

Me + 3OH − →
←

HMeO−
2 + H2 O + 2e;

Заряд

−
HMeO−
2 + H2 O ⇄ Me(OH)2 + OH .
−4
Хоча розчинність іонів HMeO−
моль/л),
2 в лужному розчині мала (близько 10
концентрація ця достатня для забезпечення можливості протікання реакції як в розрядному, так
і в зарядному напрямку.
Рівноважний потенціал кадмієвого електрода на 0,02 В позитивніше, а потенціал
залізного електрода на 0,05 В негативніше рівноважного водневого потенціалу в тому ж
розчині. Хоча кількісно ця різниця незначна, такий розподіл потенціалу має принципові
наслідки: залізний електрод в неробочому стані може кородувати, витісняючи водень з
розчину; для кадмію цей процес термодинамічне неможливий і тому кадмій корозієстійкий.
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ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ОЗОНОМ
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Озон – сильний окисник, здатний убивати бактерії, віруси, спори. Під час озонування
води одночасно із знезараженням її відбувається знебарвлення, дезодорація та поліпшення
смаку, що є беззаперечною перевагою цього способу. Озон не змінює природної якості води,
оскільки його надлишкова кількість через деякий час трансформується на кисень. Останнім
часом у практиці водо підготовки озонування води набуває дедалі більшого поширення. До
його переваг належать компактність установок, відсутність громіздкого реагентного
господарства та можливість автоматизації процесу. Однак озон належить до
пожежонебезпечних і токсичних речовин. Він здатний під час розкладання вибухати, якщо
його концентрація в атмосферному повітрі перевищує 10% (140 г/ м3 ), та уражати органи
дихання, якщо його вміст у повітрі перевищує ГДК (не більше 0,0001 мг/дм3 ).
Доза озону, необхідна для знезараження води, визначається вмістом органічних
речовин, значеннями рН і температури. Рекомендовані дози озону для фільтрованої води
коливаються від 1 до 3, а для води підземних джерел – від 0,75 до 1 мг/дм3 . У кожному
конкретному випадку ці величини уточнюють на підставі лабораторних досліджень. Слід
зазначити що передозування озону не зумовлює появу специфічних запахів. Згідно зі
стандартом уміст залишкового озону у воді після виходу її з камери змішування не має
перевищувати 0,1 – 0,3 мг/дм3 . Після введення озону для знебарвлення і знезараження води
його доза може збільшуватись до 4мг/дм3 . Тривалість контактування води з озоном зазвичай
становить 5-10 хв.
Озон синтезують на озонаторних станціях з атмосферного повітря під дією «тихого»
електричного розряду. Перед подаванням повітря в озонатор з нього ретельно видавлюють пил,
масло і вологу. Видалення вологи здійснюється внаслідок охолодження в холодильній
установці до 2°С. Для глибокого осушування використовують адсорбери заповнені силікагелем
або алюмогелем. У цьому разі досягають залишкової вологості 0,05 г/м3 .
Озонатор – це горизонтальний циліндричний апарат, в який вмонтовані трубки з
нержавіючої сталі. Всередині кожної трубки знаходиться скляна трубка з внутрішнім діаметром
2 – 3 мм, що виконує роль розрядного простору. Внутрішня поверхня скляних трубок має
графітно-мідне або алюмінієве покриття, що є електродом. Іншим електродом є стальні трубки,
до яких підводиться електричний змінний струм напругою 8 – 10 кВ, а покриття на скляних
трубках заземлено. Під дією електричного струму високої напруги виникає коронний розряд,
унаслідок чого утворюється озон. Завдяки скляним трубкам утворюється «тихий» (без
утворення іскор) розряд. При цьому до 30% підведеної електроенергії перетворюється на
теплоту, яка відводиться з озонатора водою, що циркулює в між трубному просторі. Подавання
разом з повітрям кисню, що збільшує його концентрацію, приводить до збільшення виходу
озону в 2 – 2,5 раза.
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ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ З ОРГАНІЧНИМИ РЕАГЕНТАМИ
Студ. Т.І. Сауляк, гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник проф. В.З. Барсуков
Київський національний університет технологій та дизайну

Найчастіше дослідники стали проявляти інтерес до джерел струму з органічними
катодними матеріалами. Цей інтерес пояснюють, по-перше, зменшенням запасів високоякісних
марганцевих руд і, по-друге, розвитком промисловості органічного синтезу, що дозволяє в
крупних маштабах отримувати різноманітні дешеві органічні окислювачі. Був досліджений
великий ряд органічних сполук з окисними функціями, але виявилося, що лише деякі з них
задовольняють основним вимогам, що пред'являються до активних речовин.
Прийнятними катодними матеріалами являються нітро - або галоідзаміщені органічні
сполуки і деякі інші речовини. Питома ємність і окислювальний потенціал органічних
окислювачів зростають зі збільшенням числа функціональних груп в їх молекулах, наприклад
при переході від нітобензола до динітробензолу (ДНБ) або в тринітробензол. Однак при цьому
нерідко падає стабільність цих сполук (тринітробензол вже вибухонебезпечний).
Органічні катодні матеріали можуть бути використані в елементах тривалої дії (замість
діоксиду марганцю) і в резервних елементах. В останньому випадку допустимо застосування
більш активних органічних окислювачів, що забезпечують високу напругу (в парі з магнієм 2,22,4В) і більш високу питому енергію елементів при нетривалому зберігання в активованому
стані. Прикладами таких окислювачів являються полігалоїдні органічні сполуки.
Потенціал відновлення ДНБ, як і інших стійких нітропохідних, менш позитивний, ніж
потенціал відновлення діоксиду марганцю або інших неорганічних окислів. Тому нітросполуки
практично можуть бути використані тільки в поєднанні з магнієвим електродом.
Розроблені дослідні зразки елементів тривалої дії з магнієвими анодами і катодом з ДНБ
по конструкції аналогічні марганцево-магнієвим елементам. Катоди представляють собою
суміш ДНБ з 30% вуглецевої добавки та 3% хромату барію. Збільшений вміст вуглецевої
добавки в порівнянні з електродами з діоксидом марганцю пояснюється тим, що щільність ДНБ
менше, тобто питомий об'єм цієї речовини більше, ніж у МnО2. Електролітом служить розчин
перхлорату магнію з концентрацією 1,25 моль / л з добавкою хромату літію. елементи з ДНБ
характеризуются дуже пологою, практично горизонтальною розрядною кривою, але їх робоча
напруга (1,0-1,2 В) нижче, ніж напруга марганцево - магнієвих елементів. Питома енергія
елементів при Jр = 0,04 - близько 120 Вт·год / кг. Вони можуть розряджатися досить великими
струмами, наприклад при Jр = 0,2; при цьому відносне зниження напруги менше, ніж у
елементів з МnО2. Незважаючи на перераховані переваги і на те, що при розрахунку на
одиницю ємності ДНБ не дорожче, ніж хороші сорти МnO2, елементи з ДНБ поки не набули
поширення і не виробляються промислово. Це пояснюється загальними недоліками елементів з
магнієвими анодами, розрахованих на тривалу роботу, перш за все - підвищеним саморазрядом
при переривчастому розряді. Саморозряд збільшується також через те, що ДНБ в незначній мірі
розчинний у водному розчині; дифузія розчинених молекул до магнієвому електроду
призводить до безпосереднього хімічної взаємодії.
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УДК 621.355
КОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОДІВ ДЛЯ НІКЕЛЬ – КАДМІЄВИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Студ. В.О. Дерлюк, гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Існує декілька різновидів електродів (пластин). Частина з них виготовляється в двох –
трьох варіантів по товщині: більш тонкі електроди для акумуляторів на великі розрядні
потужності, більш товсті – для енергоємних, малопотужних акумуляторів. При міцних рівних
умовах товщина позитивного електрода більше товщини негативного через більший об’єм
активної маси.
Пресовані пластини. Активну масу під тиском 35 – 60 МПа напресовують на сітку або
штамповидну сталеву основу. Товщина пластин 0,8 – 1,8 мм.. Для підвищення міцності
пластини покривають лужним лаком і іноді склеюють тканиною або папером. При циклюванню
в розчині можливе часткове вимивання і осипання активної маси, особливо з позитивного
електроду, маса якого через розбухання менш міцна. По цій причині пресовані пластини
використовуються в умовах щільної збірки, при якій пластини, розділені сепараторами,
притиснуть один до одного.
Декілька кращою механічною міцністю володіють пластини, отримані згинанням
активної маси. Помітне підвищення міцності досягається при введені а активну масу
зв’язуючих речовин.
Ламельні пластини. Спресована активна маса розміщується в продовжених плоских
коробочках - ламелях, виготовлених з перфорованої (ламельної) стрічки з м’якої сталі
товщиною 0,1 мм. Стрічка для позитивного електроду завжди нікелюється , щоб виключити
попадання заліза в активну масу. Коробочки закривають кришкою з такої ж стрічки.
В пластині ламелі розташовуються горизонтальними рядами, при цьому сусідні ламелі
з’єднані один з одним «під замок» за рахунок спільного згинання країв ламелів. Краї пластин
спресовані в рамку, з’єднану з струмовідводом. Призначення ламелів – утримання активної
маси і відвід струму. Через перфоровані отвори активна маса контактує з електролітом.
Відносна площа отворів (ступінь відкриття поверхні) мала і становить 10-18%, що приводить
до екранування активної маси і до підвищення внутрішнього опору.
Спечені пластини. Активні матеріали знаходяться в порах металокерамічної нікельної
пластини - основи. Суміш карбонильного нікелю і карбонату амонію напресовують на товсту
стальну або нікельну сітку. Потім основу піддають термообробці в атмосфері водню при
температурі 900-9600С, під час якої нікель згорає, а карбонат амонію випаровується,
утворюючи велику кількість пор. Пористість доходить до 85%, радіус пор коливається в
інтервалі 5-20мкм.
Застосування спечених електродів виключає розбухання активної маси, тому
різнойменні електроди можна зблизити. Працездатність акумуляторів зберігається до - 500 С;
питомі характеристики приблизно в 1, 5 разу вище, ніж у ламельних лужних акумуляторів.
Недоліком спечених електродів, що перешкоджає їх широкому застосуванню, є висока
вартість, обумовлена складністю технології і великою витратою нікелю.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НІКЕЛЬ-КАДМІЄВИХ
ТА НІКЕЛЬ-ЗАЛІЗНИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Студ. К.О. Чарторийська, гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник ас. М.В. Андрєйцева
Київський національний університет технологій та дизайну

Догляд за НК- та НЗ-акумуляторами неважкий. Герметичні акумулятори не
потребують догляду. В разі негерметичних акумуляторів вимагається періодичне
доливання дистильованої води для компенсації втрат із-за електролітичного
розкладання води при заряді. Для ламельних акумуляторів необхідний перезаряд
складає біля 40%, що відповідає втраті води 0,14г на кожний ампер-час ємності або
зниженню рівня електроліту приблизно на 3 мм при кожному повному заряді. Не
допускається зниження рівня електроліту нижче верхнього краю електродів, через це в
нормальних акумуляторах вимагається додавання води кожні 3-4 повні цикли. Якщо
газова камера збільшена, то в ній поміщається більший запас електроліту і доливання
може проводитися значно рідше. В акумуляторах зі спеченими пластинами необхідний
перезаряд складає біля 20% та відповідно зменшуються потреби води.
НК-акумулятори можуть заряджатися як при постійному струмі, так і при
постійній напрузі. В останньому випадку напруга повинна бути 1,6-1,7 В; такою ж
повинна бути напруга основного джерела струму при використанні цих акумуляторів в
буферному режимі (в розрахунку на кожний послідовно увімкнений акумулятор в
складі батареї). Для збереження батареї в зарядженому стані використовують
компенсаційний підзаряд струмом, відповідним j3=0,001 або при напрузі 1,4-1,5 В на
кожен акумулятор.
Не допускається заряд герметичних акумуляторів при постійній напрузі, так як
через тепловиділення та підвищення температури струм заряду в часі не зменшується,
а, навпаки, зростає; підвищення струму призводить до подальшого зростання
температури і може наступити тепловий розгін. Через це герметичні акумулятори
заряджають тільки при постійному струмі (зазвичай при j3 не вище 0,1); тривалий
перезаряд допускається при j3=0,02÷0,03. В якості індикатора закінчення заряду може
слугувати підвищення температури. Після закінчення заряду через протікання
кисневого циклу тепловиділення і швидкість підвищення температури різко
збільшується.
Акумулятори нікель кадмієві експлуатувати треба правильно:
Щоб забезпечити надійну роботу кадмієвої батареї, важливо дотримуватися
кількох простих правил:
 зберігати елемент живлення необхідно в незарядженому вигляді, бажано в
прохолодному приміщенні (при цьому значно сповільнюється процес
саморозряду);
 не допускати глибокого розряду;
 виробляти зарядку тільки після повного вичерпання заряду акумуляторів.
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ЛУЖНІ МІДНО-ЦИНКОВІ ЕЛЕМЕНТИ
Студ. Д.В. Горбань, гр.БТЕ-2-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Лужні мідно-цинковані первинні елементи (мідно-окисні елементи – МОЕ)
випускаються головним чином у вигляді елементів великої ємності – від 250 до 1000 А*г. Вони
збираються у великих скляних або пластмасових сосудах; в них використовується великий
об’єм рідкого лужного електроліту і гладенького цинкованого електроду, який працює в
основному на первинному процесі. Ці елементи встановлюють зазвичай стаціонарно і широко
використовують для сигналізації та з’вязку на мідних дротах.
Пристрій. Позитивний електрод складається з елемента окису міді CuO. Технічний
окис міді або суміш її з мідним порошком змішують зі зв’язуючою речовиною (розчин рідкого
скла або інше), пресують у брикети та прокалюють при температурі 700-800 оС в
окислювальній атмосфері для доокиснення міді. Далі електрод піддають дозованому
відновленню (у атмосфері СО або шляхом нанесення цинкованого порошку ) для створення на
його поверхні добре провідного скла із металічної міді. Від електроду струм відводиться за
допомогою стальної рами, одягнутої на торці брикету.
Монолітний негативний електрод відливається зі сплаву цинку з ртуттю. Мідно-окисні і
цинкові електроди збирають у єдиний електродний блок з міжелектродною відстанню 4-8мм.
Завдяки жорсткості електродів нема необхідності у використанні сепараторів. Електродний
блок цинкованого електрода перевищує ємкість окисно-мідного електрода на 20-30%; це
необхідно для збереження міцності електроду при розчиненні значної кількості цинку.
Електролітом буде слугувати 20%-й розчин NaOH з розрахунку 10мл./(А*г)
номінальної ємності.
Цинкові електроди зазвичай у нижній частині у декілька разів тонше, ніж у верхній. В
краях цинкованих електродах можуть бути спеціальні потоншення – «індикатори вікна»- з
різною товщиною металу. По закінченню повного розчинення металу можна судити про
ступінь розрідженості елементу.
Характеристики. Кінцевим продуктом розряду мідно-окисного електроду є металічна
мідь.
ЕДС ланцюга Zn/Cu2O ET0= 0,86 В нижче ЕДС ланцюга Zn/CuO ET0= 1,06 В. Однак
поляризація при відновленні Cu2O значно менша, ніж при відновленні CuO. Тому елемент з
електродом із чистої Cu2O мав би більш високу напругу розряду, ніж при
використанні CuO (правда ємність електроду була би на багато менша ). На початку включення
напруги реального елементу з CuO спостерігається підвищення напруги (0,88-0,95В ), яка,
однак, швидко падає по мірі витрачання. Подальше відновлення CuO [електрохімічне або по
реакції] протікає повільно і напруга розряду зменшується, становлячи 0,6-0,7 В.
Лужні мідно-цинкові елементи, які призначенні для довготривалого розряду малим
струмом, безперервний розряд густини струму до 30 А/м2 (jp=0,003), переривчастий розряд
густини струму 60-100А/м2. Їх конкретна енергія складає 25-30 Вт*г/кг та 35-40 кВт*г/м3.
Хоча напруга розряду низька і має невисокі показники, лужні мідно-цинкові елементи
використовують відносно у великих кількостях завдяки їх безвідмовності при довготривалій
роботі, простоті при експлуатації, стабільності напруги розряду та малій ціні. Ці елементи
задовільно працюють при температурах до -10оС. Саморозряд цих елементів нікчемний, так що
вони (у межі своєї ємності ) може працювати 10-15 років.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Студ. Т.В. Дядькіна, гр. БТЕ-1-14
Київський національний університет технологій та дизайну

Марганцево-цинковий елемент, також відомий як елемент Лекланше - це первинне
хімічне джерело струму, в якому катодом є діоксид марганцю MnO2 (піролюзит) в суміші з
графітом (близько 9,5%), електролітом - розчин хлориду амонію NH4Cl, анодом - металевий
цинк Zn.
Є найвідомішим первинним елементом (батарея одноразового використання), який
сьогодні широко використовується в переносних пристроях. Спочатку елементи заповнювалися
рідким електролітом. Надалі електроліт стали згущувати за допомогою крохмалистих речовин це дозволяло зробити більш практичні елементи живлення, звані сухими, в яких зведена до
мінімуму можливість витікання електроліту.
1.Теоретична енергоємність:
 Питома енергоємність: 67-99 Вт ∙ год / кг
 Питома енергощільність: 122-263 Вт ∙ год / дм³.
2.ЕРС: 1,51 В.
3.Робоча температура: від -40 до +55 ° C.
Як електроди в «сухому елементі» виступають цинковий стакан і вугільний стержень.
Тому сухий елемент називають ще вугільно-цинковим елементом. Позитивним електродом «+»
є вугільний стержень, негативним - цинковий стакан. Вугільний стержень оточений сумішшю
диоксиду марганцю MnO2 і вугілля (сажі). В якості електроліту виступає розчин хлориду
амонію NH4Cl з невеликою добавкою хлориду цинку ZnCl2, загущених крохмалем і борошном це необхідно для того, щоб електроліт не міг витекти або висохнути при зберіганні і
експлуатації елемента. Проте при неправильній експлуатації або занадто тривалому зберіганні
електроліт все ж може потекти або висохнути.
Відновлення працездатності: у міру розрядки цинковий стакан покривається шаром
цинкдіамідхлориду, за рахунок чого збільшується внутрішній опір елемента. Частково
відновити ємність елемента можна, якщо видалити шар цинкдіамідхлориду з поверхні цинкової
посудини. Зробити це вдається декількома способами:
 -шляхом деформації цинкової посудини;
 -подачею на висновки батареї змінного струму особливої форми.
Другий спосіб нерідко помилково називають перезарядкою. Варто, однак, відзначити,
що обидва способи пов'язані з ризиком пошкодження цинкової посудини і підтікання
електроліту, а другий спосіб може також призвести до вибуху елемента.
Іншою поширеною причиною втрати ємності є висихання електроліту. Це зазвичай
відбувається в тих випадках, коли елемент використовується протягом тривалого часу в
пристроях, які споживають невеликий струм (наприклад, електронному годиннику), або після
тривалого зберігання. У цьому випадку відновлення працездатності можливо після
шприцювання батарейки водою, проте після необхідно щільно закрити отвір, інакше електроліт
може незабаром знову висохнути, або почати підтікати.
Ще однією відомою несправністю є корозія (окислювання) цинкової посудини. В
результаті окислення відбувається витончення склянки, а також (при окисленні контактних
майданчиків) - збільшення опору елемента. Корозія в подальшому може також перекинутися на
інші металеві деталі, розташовані близько до батареї. Окислений елемент відновленню не
підлягає.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В МАРГАНЦЕВОЦИНКОВИХ ЕЛЕМЕНТАХ З СОЛЬОВИМ ЕЛЕКТРОЛІТОМ
Студ. Мовчун П.О., гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник проф. В.З. Барсуков
Київський національний університет технологій та дизайну

Сольова марганцево-цинкова батарея – це електрична батарея первинного типу, яка
являє собою цинковий контейнер (що слугує і контейнером, і негативним полюсом), в якому
поміщені вугільний стрижень, який є позитивним полюсом, що оточений сумішшю діоксиду
марганцю (IV) і вуглецевого порошку та один з двох електролітів: паста хлориду цинку чи
вологий хлорид амонію (NH4Cl).
Механізм електрохімічного відновлення МnО2 складний і є предметом численних
досліджень. Найбільш ймовірно, що реакція протікає за твердофазним механізмом, шляхом
перенесення електронів і протонів з поверхні в глиб зерна МnО2.
Після досягнення певного критичного значення починається утворення власної
кристалічної структури МnOОН - манганіту - і в системі виникають дві тверді фази. При
подальшому розряді змінюються відносні кількості обох фаз, але не їх склад; внаслідок цього
падіння на напруги сповільнюється.
В кінці розряду, при досить негативному потенціалі електрода (тобто низької напруги
елемента), можливе подальше відновлення манганіту.
При анодному окисленні цинку в сольових розчинах первинно утворюється іони цинку
Zn2+. У міру збільшення поблизу анода концентрації іонів цинку посилюється їх гідроліз.
Іони цинку, дифундують в зони з великим рН, випадають там у вигляді оксихлоридів
ZnСl2•хZn(ОН)2 або гідроксиду Zn(ОН)2.
Поблизу позитивного електрода в результаті підлуження розчину іони амонію частково
розкладаються з утворенням вільного аміаку. Це сприяє утворенню кристалічних осадів
з'єднання [Zn(NН3)2]Сl2.
Саморозряд сольових марганцево-цинкових елементів визначається, головним чином,
корозією цинкового електрода. При корозії утворюються ті ж первинні і вторинні продукти, як
і при розряді. Утворення при повільному саморозряд крупнокристалічного осаду [Zn(NН3)2]Сl2
в діафрагмі збільшує внутрішній опір елемента і зменшує ємність.
Корозія цинкового електрода є головною причиною саморозряду марганцево-цинкових
елементів, тому цинковий електрод виготовляється з корозійно-стійкого цинку високого
ступеня чистоти (масова частка цинку 99,94% і більше). Корозія цинку різко сповільнюється
при його амальгамуванні, проте після введення обмежень на застосування ртуті,
застосовуються леговані цинкові порошки, а також органічні інгібітори корозії (діетиламін,
уротропін, інші похідні амінів, наприклад, циклогексиламонію хромат). Можуть також
додаватися такі інгібітори корозії, як біхромат калію та сульфат хрому, що запобігають
розрідженню електроліту при збільшенні температури.
В останній фазі розряду марганцево-цинкових елементів спостерігається витік
електроліту з елементів; цинк контейнера стає тоншим, оскільки металевий цинк окислюється і
стає розчинним.
Причини витоку електроліту: збільшення обсягу активної маси позитивного електрода
при розряді, зменшення пористості і виштовхування електроліту з пор активної маси.
В останні роки було показано, що витоки зменшується при використанні електроліту,
що містить тільки хлорид цинку, але не хлорид амонію.
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УДК 621.355.9
НІКЕЛЬ-КАДМІЄВІ І НІКЕЛЬ-ЗАЛІЗНІ АКУМУЛЯТОРИ
Студ. М.А. Слюсар,гр.БТЕ-1-14
Наук. керівник ас. М.В. Андрєйцева
Київський національний університет технологій та дизайну

Розглянемо ці дві електрохімічні системи разом, так як вони мають багато спільного.
Нікель-кадмієві (НК) і нікель-залізні (НЗ) акумулятори довгий час займали друге місце в світі
після свинцевих акумуляторів СА за поширеністю.
Питома енергія НК і НЗ акумуляторів практично така ж, як у свинцевих, і в залежності
від типу і умов експлуатації лежить в інтервалі 20 - 35 Вт • год/кг або 40 - 70 Вт•год/л, але вони
мають набагато більший ресурс - до 2000 циклів, можуть розряджатися великими струмами (до
10С у деяких різновидів) і можуть виготовлятися в повністю герметичному виконанні, що не
вимагає ніякого догляду. Герметичні - це тільки НК акумулятори, для них досягнута енергія 30
- 50 Вт•год/кг або 60 - 150 Вт•год/л. НК мають кращі характеристики, а НЖ - гірше, але в них
немає дорогого і токсичного кадмію.
Герметичні НК акумулятори не вимагають ніякого відходу. У них при надмірному
заряді (перезаряді) реалізується так званий кисневий цикл. Після повного окислення Ni(OH)2
надлишковий заряд витрачається на окислення гідроксид-іонів лугу по реакції
перезаряд
2OH - → 1/2O2 + H2O + 2 e
Вирізняється на «плюсі» кисень проникає через сепаратор на анод і відновлюється на
ньому по зворотної реакції
1/2O2 + H2O + 2e → 2OHНікель-кадмієвий акумулятор (NiCd) - вторинне хімічне джерело струму, в якому
катодом є гідрат закису нікелю Ni(OH)2 з графітовим порошком (близько 5-8%), електролітом гідроксид калію KOH щільністю 1,19-1,21 з добавкою гідроксиду літію LiOH (для утворення
нікелатов літію і збільшення ємності на 21-25%), анодом - гідрат закису кадмію Cd(OH)2 або
металевий кадмій Cd (у вигляді порошку). ЕРС нікель-кадмиевого акумулятора - близько 1,37
В, питома енергія - порядку 45-65 Вт•год/кг. Залежно від конструкції, режиму роботи (тривалі
або короткі розряди) і чистоти застосовуваних матеріалів, термін служби складає від 100 до 900
циклів заряду-розряду. Сучасні (ламельні) промислові нікель-кадмієві батареї можуть служити
до 20-25 років.
В даний час використання нікель-кадмієвих акумуляторів сильно обмежена з
екологічних міркувань, тому вони застосовуються тільки там, де використання інших систем
неможливо, а саме - в пристроях, що характеризуються великими розрядними і зарядними
струмами.
Електроди нікель-кадмієвих акумуляторів виготовляються як штампуванням з листа,
так і пресуванням з порошку. Пресовані електроди більш технологічні, дешевше у виробництві
і мають більш високими показниками робочої ємності, в зв'язку з цим всі акумулятори
побутового призначення мають пресовані електроди. Однак пресовані системи схильні до так
званого «ефекту пам'яті».
Області застосування. Малогабаритні нікель-кадмієві акумулятори використовуються в
різній апаратурі як заміна стандартного гальванічного елемента, особливо якщо апаратура
споживає великий струм.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ НІКЕЛЬ- ВОДНЕВИХ ТА
СРІБНО- ВОДНЕВИХ АКУМУЛЯТОРАХ
Студ. Є.О. Сорокіна, гр. БТЕ-2-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

В акумуляторах срібних і нікелевих водневий електрод використовується як в
розрядному, так і в зарядному режимі, тобто він працює поперемінно як анод і як катод.
На відміну від кисневого (повітряного) електроду оборотність водневого електроду
висока. При розряді і при заряді поляризація невелика, анодний процес не позначається
шкідливо на катодному, і навпаки. Інша особливість водневого електрода полягає в тому, що
він працює при змінному тиску газу - на початку розряду тиск максимальний, а в кінці –
мінімальний.
Нікель-водневі, як і срібно-водневі акумулятори є одними з небагатьох ХДС, які при
експлуатації в складі батарей не бояться перезарядження і переполюсовки. Обмежувачем
ємності при розряді дають позитивний електрод; при його повному розряді в балоні
залишаються деякий залишковий тиск водню (зазвичай 0,4-0,6 МПа). При перерозряді
позитивного електрода на ньому починається катодне виділення водню і відбувається
переполюсовки акумулятора. Кількість утвореного на катоді водню відповідає водню, що
реагує на аноді; таких чином, тиск газу далі не змінюється. Виділення водню на
окиснонікелевому електроді не викликає його псування.
Нікель- водневі акумулятори мають недолік у вигляді відносно високого саморозряду,
який пропорційний тиску водню в комірці; в деяких конструкціях 50% ємності можуть бути
втрачені після декількох днів зберігання. Саморазряд знижується при зниженні температури. У
порівнянні з іншими акумуляторами нікель-водневі володіють хорошою щільністю енергії в 60
Вт•год/кг, і дуже тривалим терміном експлуатації на супутниках.
Недоліком срібно- водневого акумулятора являється безпосередня взаємодія водню з
зарядженим срібним електродом уповільнено, воно все ж відбувається і призводить до досить
істотного саморозряду: заряджений акумулятор втрачає при кімнатній температурі 6-12%
ємності на добу.
Фактором, що знижує ресурс, є корозія основи позитивного електрода, в ході якої
споживається вода. Внаслідок цього поступово зменшується кількість розчину в матриці і
збільшується внутрішній опір. Корозія посилюється під час заряду, коли в результаті
концентраційної поляризації рН розчину в порах електрода падає; особливо велика вона при
перезаряді.
Висихання матриці може бути загальмовано шляхом використання електродів і матриці
з великим об'ємом пор, просочених електролітом, а також шляхом правильного підбору
капілярної структури цих середовищ, що збільшує «буферну ємність» системи.
Використання срібла в якості позитивного електрода в срібно-водневих акумуляторах
дозволяє досягти питомої ваговій енергії в діапазоні 120-160 Вт∙год/кг і потужності до 2700
Вт/кг, і підвищити кількість циклів до 600.
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РТУТНО-ЦИНКОВІ ЕЛЕМЕНТИ
Студ. В.О. Бузун, гр. БТЕ-2-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Серед лужних первинних елементів з цинковим анодом ртутно-цинкові елементи в
деякому роді протилежні мідно-цинковим. Вони випускаються у вигляді герметичних
елементів малої місткості - від 0,005 до 15 А·год. У них використовується обмежений обсяг
електроліту [близько 1 мл / (А·год) ], що знаходиться в пористій матриці; внаслідок цього
цинковий електрод працює лише на вторинному процесі.
Сучасні ртутно-цинкові елементи були розроблені С. Рубеном в США на початку 40-х
років нашого століття. Завдяки високій ефективності запропонованої ним конструкції
"гудзикових" (дискових) елементів широке виробництво таких елементів було налагоджено в
США ще в роки другої світової війни, і в інших країнах - після війни.
Пристрій. В елементах немає вільного (газового) простору. Збільшення обсягу
негативного електрода при розряді майже повністю компенсується зменшенням обсягу
позитивного електрода. Тому накопичення навіть невеликої кількості водню в результаті
корозії цинку може призвести до значного наростання внутрішнього тиску.
У зв'язку з цим елементи розраховують таким чином, що водень, який утворився,
видаляється шляхом дифузії через ізолюючу прокладку. Вибором правильного ступеня
стиснення прокладки добиваються герметичності, тобто відсутності витікання лужного
розчину, і достатньої проникності прокладки по відношенню до водню.
Характеристики. Ртутно-цинкові елементи мають дуже стабільне значення НРЦ
𝑈р.ц. = 1,352 ± 0,002 В, яке мало залежить від ступеня розрядженості та від температури.
Тому ці елементи іноді застосовуються в технічних пристроях в якості еталонів напруги
(правда, з точністю значно меншою, ніж у нормальних елементів. Елементи, що відрізняються
гарною стабільністю напруги протягом більшого часу розряду, що для ряду областей
застосування є істотним чинником. Розряд ведеться до кінцевого напруги 0,9-1,1 В (в
залежності від струму); далі напруга різко падає. В елементах використовуються порівняно
товсті електроди з великою ємністю на одиницю поверхні. Тому помітне зниження ємності
починається вже при розряді струмами, відповідними 𝑗𝑝 > 0.02 (при щільності струму більше
100 А /м2 )
Основною перевагою ртутно-цинкових елементів є їх малогабаритність. Питома енергія
на одиницю маси не дуже велика -100-120 Вт·год/кг. Але завдяки високій середній щільності,
питома енергія на одиницю об'єму вище, ніж у будь-яких інших джерел струму з водним
електролітом, і становить 400-500 кВт·год/м3 (всі цифри відносяться до 𝑗𝑝 ≤0,02). Тому вони
застосовуються перш за все в малогабаритних пристроях: ручних електронних годинниках,
кишенькових електронних калькуляторах і т.д. Іншою перевагою є хороша збереженість: при
зберіганні протягом 3-5 років втрати ємності складають 5-15%.
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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СРІБНО-ЦИНКОВИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Студ. Д.Л. Демчук, гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Головна особливість конструкції – дуже щільна збірка
електродного блока в
пластмасовому бачку, в результаті якої електроди через сепаратор сильно притиснуті один до
одного. Електроліт ( 30 – 40% -вий розчин KOH, насичений цинкатом) находиться в порах
електродів і в сепараторі; об’єм якого близько 1,5 мл/(А*год). Позитивний електрод
виготовлений пресуванням срібного порошку з подальшим зпіканням. Негативний електрод
отримують пресуванням суміші цинкового пилу і оксиду цинку, в якій містяться зв’язуючі
речовини; електрод обертають тонким папером. В деяких випадках суміш реагентів наносять
на папір у вигляді пасти. Цинковий електрод у вільному розчині дуже крихкий, і активна маса
швидко обсипається .
В акумуляторі міцність забезпечується за рахунок щільного притискання з боку сусідніх
електродів, тому в електродах відсутній каркас для активної маси, наприклад решітки, ламелі та
ін. Струмовідвід не несе ніяких скріплюючих функцій і виготовляється або з у вигляді дуже
тонкої срібної сітки з привареним срібним дротом, або просто у вигляді дротових петель,
впресованих в електрод. Вага струмовідводу не перевищює 10% ваги електроді. Кришка
приклеюється або приварюється до бака. Пробка з клапаном служить для заливу електроліту і
випуску виділених газів.
Оксид срібла, отриманий при заряді позитивного електрода, доволі розчиний в лужному
розчині; концентрація комплексних іонів срібла досягає 10 -4моль/л . Плівковий сепаратор між
електродами запобігає не тільки росту цинкових дендритів, але й проникненню іонів срібла до
негативного електроду. Контактне відновлення цих іонів на цинку призвело б до росту срібних
дендритів і викликаному цим внутрішньому замиканню. Сепаратор багатошаровий і зазвичай
складається з різних матеріалів. Шари, які знаходяться ближче до срібного електроду,
слугують для поглинання і затримки іонів срібла, інші – для затримки цинкових дендритів .
Для запобігання «обхідних» шляхів росту срібних або цинкових дендритів один з
електродів обертають шарами сепаратора з усіх боків. Відкритою залишається тільки верхня
частина електроду, через яку видаляються утворені гази; але і тут сепаратор вище приблизно на
6 – 10 мм верхнього боку електроду.
 Перевагами срібно – цинкових елементів живлення є :
 Висока міцність конструкції( особливість щільної будови).
 Можливість короткочасних розрядних режимів струму більшої величини.
 Малий струм саморозряду (дає можливість довгого зберігання у зарядженому стані ,
втрати складають 5–15% у місяць).
 Висока питома енергія (приблизно у 3–4 рази більша ніж у свинцевих акумуляторів).
 Мала вага і габарити відносно інших.
 Складають найменшу екологічну загрозу серед промислових акумуляторів.
 Може працювати у широкому діапазоні температур (−30...+70 °C).
 Висока стабільність розрядних характеристик.
 Не отримує шкоди при переривані заряду , глибокому розряджанні , недозаряду.
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ТЕРМІН ДІЇ, РЕСУРС ТА САМОРОЗЯД НІКЕЛЬ-КАДМІЄВИХ ТА НІКЕЛЬЗАЛІЗНИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Студ. В.В. Ткач, гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник ас. М.В. Андрейцева
Київський національний університет технологій та дизайну

Найбільшим ресурсом володіють акумулятори з трубчастими позитивними пластинами
– 2000 до 4000 зарядно-розрядних циклів при зниженні розрядної ємності не більше ніж на
25%.
Термін дії всіх цих типів акумуляторів складає 8-10 років, але в деяких випадках
доходить до 25 років и більше. Акумулятори з спресованими пластинами мають ресурс
декілька сотень циклів (500-700).
Початковий швидкий спад ємності, що видно з типових кривих зниження залишкової
ємності при зберіганні заряджених акумуляторів пов’язаний з положенням вищих оксидів
нікелю. Після першого місяця зберігання подальша втрата ємності НК-акумуляторів незначна2-3% в місяць.
Саморазряд НЗ-акумуляторів високий через сильне саморозчинення заліза. Практично
після трьох місяців зберігання втрачається вся ємність. Саморозряд всіх типів акумуляторів
залежить від температури, при температурі -5°C саморозряд навіть для НЗ-акумулятора малий.
Нікель кадмієвий акумулятор – вторинне хімічне джерело струму, в якому катодом
являється Ni(OH)2 з графітним порошком (приблизно 5-8%), електролітом гідроксид калію
густиною 1,19-1,21 з додаванням гідроксиду літію, анодом – гідрат закису кадмію або
металічний кадмій. ЕРС нікель-кадмієвого акумулятора 1,37 В, питома енергія приблизно - 4565 Вт год/кг. В залежності від конструкції, режиму роботи і частоти застосування матеріалів
строк служби складає від 100 до 900 циклів заряду-розряду.
Залізо-нікелевий акумулятор — лужний акумулятор з електродами із заліза (+) і нікелю
(-). Один з основних типів акумуляторів; застосовується в авіації, техніці зв'язку, на
електрокарах. Такий акумулятор не містить кадмію і свинцю, що робить його більш безпечним
для довкілля, ніж нікель-кадмієві та свинцево-кислотні акумулятори.
Активна маса позитивних пластин складається з гідроксиду нікелю Ni(ОН)3 з домішкою
певної кількості графіту для збільшення електропровідності. Активна маса негативних пластин
у залізо-нікелевих акумуляторів складається з губчастого заліза FG (порошок відновленого
заліза). Для сучасних залізо-нікелевих (ЗН) акумуляторів ККД дорівнює 55-65%. З точки зору
вартості й питомої енергоємності, вони близькі до літій-іонних акумуляторів, а з точки зору
саморозряду ефективності й напруги - до нікель-метал-гідридних. Це досить витривалі
акумулятори, стійкі до грубого поводження (перезаряд, глибокий розряд, коротке замикання,
термічні удари, вібрації та струси), та з довгим терміном служби. Використовуються для
резервного електропостачання там, де можуть бути постійно зарядженими; в такому разі строк
їхньої служби може перевищувати 20 років.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В НІКЕЛЬ-ЦИНКОВИХ
АКУМУЛЯТОРАХ
Студ. Р.В. Яблонський, гр.БТЕ-2-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

На негативному нікелевом електроді протікає така сама реакція, що і на позитивному
електроді нікель-кадмієвого акумулятора, а на цинковому електроді та сама, що на негативному
електроді срібно-цинкового акумулятора.
2NiOOH + Zn + H2O ↔ 2Ni(OH)2 + ZnO
Нікель-цинковий акумулятор має деякі особливості. Іон цинката, розчиняється в
електроліті високої концентрації, впливає на роботу окисно-нікелевого електроду. При
циклуванні ламельних пластин в цинкатному розчині ємність їх дуже швидко (20-30 циклів)
знижується за рахунок утворення дендритів. В нікель-цинковому акумуляторі до цього часу
залишаються невирішеними дві основні проблеми, в тому числі усунення дендритоутворення
цинку на негативному електроді і шкідливого впливу цинката на ємність позитивного
електрода при циклуванні акумулятора. Термін служби акумулятора визначається зростанням
дендритів, має місце вже на перших циклах. Через 20 - 30 циклів появляются ознаки (замикання
електродів дендритами цинку)
Для спечених окисно-нікелевих пластин з металокерамічною основою або пресованих
пластин зменшення ємності значно менше, що зв’язано, ймовірно, з кращим контактом зерен
NiOOH з струмовідводом або струмопровідною добавкою та з кращими умовами їх
формування. Добавка кобальту в активну масу сприяє стабілізації ємності. Враховуючи, що
ресурс роботи обмежується іншими причинами, найбільш раціональним являється
використання пресованих пластин.
Друга особливість полягає в тому, що в кінці заряду на окисно-нікелевому електроді
виділяється кисень і віддача цього електрода по ємності близька до 90%. При заряді цинкового
електрода через надлишок окису цинку водень не виділяється і зарядна ємність
використовується повністю. Тому по мірі циклування ступінь зарядженості цинкового
електрода поступово збільшується. Для того щоб відновити початкове співвідношення,
рекомендується періодично замикати розрядженні акумулятори. При цьому під впливом
потенціалу цинку на нікелі виділяється деяка кількість водню, а на другому електроді
окисляється еквівалентна кількість цинку.
Характеристики. Напруга розімкнутого ланцюга акумулятора відразу після заряду
складає (1,80-1,78 В) і поступово зменшується до (1,74-1,78 В).
Різниця між напругами заряду і розряду при невеликих струмах менше, ніж в інших
акумуляторах. Незручним являється відсутність чіткої ступені в кінці заряду; тому під час
підзарядки акумуляторам повідомляють кількість струму, яка дорівнює 110% фактичної
розрядної ємності. Акумулятори допускають розряд великими струмами з відповідним
зменшенням ємності і напруги. Вони працездатні при понижених температурах, але відносне
значення ємності більше, ніж для срібно - цинкових акумуляторів.
Питома енергія різних описаних в літературі зразків коливається від 50 до 70 Вт*ч/кг і
від 100 до 150 кВт*ч/м3 при jp=0.1÷0.5.
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УДК 544.6.018.4
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА
ПОЗИТИВНОМУ ЕЛЕКТРОДІ СРІБНО-ЦИНКОВОГО АКУМУЛЯТОРА
Студ. І.М. Сальков, гр. БТЕ-2-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Процеси на позитивному електроді. На зарядних і розрядних кривих срібно-цинкових
акумуляторів спостерігаються чіткі ступені, зв’язані з особливостями роботи срібного
електроду. При заряді акумулятора срібло спочатку окислюється до оксиду одновалентного
срібла.
В певний момент, приблизно після окислення 30-50% всього срібла, процес раптово
зупиняється (електрод пасивується), напруга акумулятора зростає на 0,3 В починається процес
окислення срібла до двовалентного стану.
З досягненням визначеного ступеню окисленності зупиняється і цей процес, після
нового росту напруги починається виділення кисню. Процеси окислення срібла і виділення
кисню чітко розділені, тому, якщо зупинити заряд в момент другого підскоку напруги
акумулятора отримати при подальшому розряді 100%-ну віддачу ємкості. В заряженому
електроді наряду з окислами одно- та двух валентного срібла зберігається деяка кількість
металічного срібла, що забезпечує гарну електронну провідність активної маси.
Напруга розімкнутого ланцюга повністю зарядженого акумулятора визначається
реакцією при розряді малими та середніми струмами AgO спочатку відновлюватись при
напрузі акумулятора 1,8-1,7 В до Ag2O.
Через деякий час починається відновлення Ag2O до срібла при напрузі близько 1.5; при
цьому Uр.ц =1.6 В.
Спостерігається значний гістерезис – верхня ступінь на зарядній кривій довше, ніж на
розрядній – зв’язан з участю двух електронів на частицю AgO в стадії й одного електрона в
стадії. Крім того, при збільшенні струму верхня ступінь розрядної кривої скорочується, так як
відновлюється AgO відбувається не рівномірно по об’єму зерна; при більших струмах розряду
верхня ступінь зовсім зникає.
Характеристики. Як видно при збільшенні нормативного струму розряду j p від 0.08 до 2
ємкість акумуляторів змінюється дуже мало. Зниження віддаваємої енергії обумовлено тільки
деяким зниженням напруги розряду.
Якщо jp˃2, тривалість розряду обмежується в основному перегрівом акумулятора. В
переривчастому режимі емність залишається високою. При jp близько 0,1 помітне зниження
ємності через пасивацію цинку починається тільки при температурі -200С і нижче. Висока
питома енергія (до 130Вт · ч/м3) обусловлена хорошим використаням активних речовин, малою
масою електроліту і струмувідводів. Коефіциент використання срібла складає 60-70% при
розрахунку по реакції. Активна маса негативного електроду вводиться з невеликим надлишком
для того, щоб зберегти деяку кількість металічного цинку пілся розряду (для забезпечення
електронної провідності маси) і деяку кількість окису цинку після заряду (щоб зменшити
ймовірність зросту цинкових дендритів).
Саморозряд. Втрата емності зарядженого акумулятора при кімнатній температурі
складає 2-4% в місяць, головним чином через корозію цинку. Для зменшення корозії в активну
масу вводять деяку кількість ртуті. Можливий також невеликий саморозряд позитивного
електроду. Він зв’язан з тим, що іони срібла в розчині відновлюються сепаратором: в наслідок
цього їх концентрація знижується й розчинюються додаткова кількість окису срібла (в
основному Ag2O). Крім того, відбувається повільний розклад AgO з перетворенням в Ag2O і
виділенням кисню, а також взаємодії AgO з металічним сріблом в електроді.
В результаті цієї останньої реакції емність електроду не зменшується, але при зберіганні
акумулятора поступово скорочується і потім взагалі зникає верхня розрядна ступінь.
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УДК 546.491
СУЧАСНА ДЕМЕРКУРІЗАЦІЯ:
АКТУАЛЬНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Студ. Д.В. Ахтямова,гр.БХФ-2-15
Наук. керівник доц. Ю.В. Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Ртуть – це метал сріблясто-білого кольору, на відміну від інших металів за кімнатної
температури перебуває у рідкому агрегатному стані. Завдяки своїм унікальним властивостям
металічна ртуть знайшла своє застосування у багатьох галузях: наповнення різноманітних
фізичних приладів – барометрів, термометрів, виготовлення кварцових ламп, відділення
самородного золота від неметалічних домішок, виготовлення мазей проти шкіряних хвороб
тощо. Ртуть та її солі належать до сильнодіючих отруйних речовин. За ступенем токсичності
вона відноситься до першої групи – високотоксична. Питання, пов'язані із забрудненням
навколишнього середовища ртуттю, займають важливе місце серед актуальних проблем
сучасної екології. На думку деяких вчених-екологів різного профілю, ртутна небезпека – одна з
головних небезпек для навколишнього середовища і людини у ХХІ столітті.
Ртуть легко випаровується, її пари, як і її сполуки, дуже отруйні, мають здатність
накопичуватись в стінках, стелі та підлозі будинків, сорбуватись в них на глибині до 1 см.
Потрапивши до організму людини, ртуть легко акумулюється і не виводиться,
залишається в організмі на все життя, вражаючи центральну нервову та серцево-судинну
системи. Відбувається інтоксикація організму, порушується діяльність судин головного мозку.
При сильному отруєнні виникає токсичний шок, болі в животі, металічний присмак у роті,
блювання з кров’ю з вираженням гострої ниркової недостатності, що може призвести до
незворотних біохімічних процесів в організмі, з наступним фатальним наслідком.
Розлив ртуті у побуті найчастіше трапляється під час необачного поводження людей з
медичним термометром. У такому випадку необхідно негайно приступити до демеркурізації
цього приміщення – знезараження, нейтралізація ртуті, її шкідливих парів та сполук, що
передбачає наступну послідовність виконання робіт:
− механічне очищення приміщення від видимих кульок ртуті;
 обробка забруднених поверхонь хімічними реагентами;
 вологе прибирання для ретельного видалення продуктів реакції ртуті з хімічними
реагентами;
 тривале провітрення приміщень від залишкових парів ртуті.
Тільки після дбалого проведення всіх зазначених заходів загроза здоров’ю та життю
людини буде відсутня. Механічне очищення полягає у ретельному видаленні приміщень,
кімнат, або інших об’єктів від видимих частинок ртуті. Проводиться, як правило, за допомогою
підручних засобів. Найкраще збирати частинки ртуті двома щільними листками паперу
методом нагортання кульок на один із них, або використовуючи лейкопластир, скоч (їхню
клейку поверхню). Обробка забруднених поверхонь хімічними реагентами передбачає
видалення, нейтралізацію дрібних частинок ртуті та адсорбованих поверхнею підлоги чи інших
об’єктів парів ртуті, що не вдалося видалити механічним очищенням. Існують наступні
демеркуризатори:
1) Сірка (S);
2) 20 %-й розчин хлорного заліза (FeCl3);
3) 0,2 %-й водний розчин КMnO4 + 5 моль НCl на 1 літр розчину;
4) 2-3 %-й розчин йоду в 30 % водному розчині йодистого калію (KI);
5) 20%-й розчин хлорного вапна (CaOCl2);
6) 4-5 %-й водний розчин полісульфідів (Na2S2 і CaS2);
7) 5-10 %-й розчин сірчистого натрію (Na2SO3) ;
8) 50-56 % водний розчин нітратної кислоти (HNO3)
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УДК 502.3:546.212
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДЕЯКИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ І
ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ М. ШОСТКА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
З ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННИХ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ
Студ.К.В. Небилиця, гр.БХФ-2-15
Наук. керівник доц. Ю.В. Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Мета роботи: визначити вплив хімічних речовин на якість води з використанням
рослинних тест-об’єктів. Головні переваги біотестування – простота і доступність прийомів
його постановки, висока чутливість тест-організмів до мінімальних концентрацій токсичних
агентів, швидкість, відсутність потреби в дорогих реактивах та обладнанні. Однак, на думку
ряду авторів, жоден з окремо взятих організмів не може служити універсальним тест-об'єктом
до речовин різної хімічної природи, отже, для гарантованого виявлення в середовищі
токсичного агента повинен використовуватися набір біотестів.
Використовували метод вирощування тест-рослин на дослідній воді. Проби води
бралися з наступних водних об’єктів: закрита штучна водойма в Лазарівському мікрорайоні,
стічні води з очисних споруд м. Шостки, які після очищення скидаються в р. Шостка,
технологічні стічні води, які використовуються в технологічному процесі виробництва
електричної та теплової енергії на базі устаткування теплової електричної станції підприємства
"Харківенергоремонт", фільтрована водопровідна артезіанська вода, водопровідна вода з
артезіанської свердловини, закрита штучна водойма в Куйбишевському мікрорайоні, до якої
надходять ливневі стоки, закрита штучна водойма у Вінницькому мікрорайоні. Для вивчення
якості води було зроблено хімічний аналіз за п’ятьма показниками: рН, жорсткість, вміст заліза,
магнію та кальцію. Проби води, взяті з природних закритих водойм, технологічна вода з
підприємства "Харківенергоремонт" та стічні води з очисних споруд мали відносно однакову
жорсткість, що перевищувала таку у водопровідної та фільтрованої води, залізо в межах 0,130,23 мг/дм3, достатньо високий вміст кальцію 80,16-89,1 мг/дм3 та рН більше 7. Водопровідна
артезіанська вода не містила залізо, була м’якшою і мала рН менше 7. Серед дослідних проб
води токсичних речовин не було виявлено, оскільки токсичний ефект гальмування росту
паростків, а саме, їх коренів, був відсутній. Найбільша різниця у довжині надземної частини та
коренів порівняно з контролем спостерігалась у паростків, вирощених на воді з очисних споруд
міста: ріст коренів пшениці гальмувався на 23,2%, надземної частини – на 20%; крес-салату –
на 15,8% та 47,2%, відповідно. Найменше гальмування росту паростків пшениці спостерігалось
в пробах води, взятих із закритих штучних водойм в Лазарівському та Вінницькому
мікрорайонах та фільтрованої. Різниця в довжині надземної частини паростків пшениці не
перевищувала 2-7%, а коренів – 1,2-2,3%. Маса кореневої системи рослин пшениці, що
випробовувались на воді зі штучної закритої водойми в Лазарівському мікрорайоні, знизилася
на 12%, зі штучної закритої водойми в Куйбишевському мікрорайоні – на 14%, зі штучної
закритої водойми у Вінницькому мікрорайоні – на 10%, з очисних споруд – на 12,8%, на
технологічній воді – на 14% і фільтрованій – 15,9%.
Найменша маса надземної частини зареєстрована у паростків крес-салату, вирощених
на технологічній воді – 75% від загальної маси контрольних зразків, та воді з очисних споруд –
83,3%, гальмування росту коренів відбувалось на 20,8%.
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УДК 546.35
РУБІДІЙ: ВЛАСТИВОСТІ, РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ, ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ
Студ. Ю.С. Столітня, гр.БХФ-3-15
Наук. керівник доц. Борисенко Ю.В.
Київський національний університет технологій та дизайну

Рубідій - лужний метал, легкий і м'який, сріблясто-білий, хоча його назва говорить
зовсім про інше: на латині «rubidus» означає «червоний», або навіть «темно-червоний» - так
назвали його вчені Густав Роберт Кірхгоф і Роберт Вільгельм Бунзен в 1861 році.
Рубідій -типовий розсіяний елемент, так як в земній корі його багато, але він практично
завжди є домішкою інших мінералів, зокрема, Цезію та Калію. Солі Рубідію входять до складу
багатьох мінеральних джерел. Рубідій знаходиться у грунтах, пісковиках, у морській воді,
річковій воді, а також присутній у повітрі, рослинах і тваринах.
Чистий рубідій - елемент багато в чому унікальний. Його можна зберігати тільки в
вакуумі, в спеціальних запаяних скляних ампулах - на відкритому повітрі він тут же
запалюється, вступаючи в миттєву реакцію з киснем. Хімічна активність рубідію взагалі дуже
висока: він швидко вступає в реакцію практично з усіма відомими хімічними елементами - з
металами і неметалами, а іноді навіть вибухає при цьому. Рубідій плавиться вже при
температурі 39 ° C.
У тканинах рослин і тварин рубідій є, але його там дуже мало: в листі тютюну рослини, що вважається одним з його джерел, рубідію в 1000 разів менше, ніж калію. У
морських рослинах - водоростях, його ще менше, проте в живій тканині він може
накопичуватися: зокрема, він виявлений в актинії, морських черв'яках, ракоподібних,
молюсках, голкошкірих і деяких рибах. У деяких наземних рослинах рубідій теж накопичується
- наприклад, в певних сортах буряка і винограду.
Погано вивчений фізіологічна роль і обмін рубідію в організмі, але ми з їжею
отримуємо його кожен день до 1,5-4 мг, і в основному з чорним чаєм і кавою, а також з питною
водою. Отруйним Rb+ стає в умовах дефіциту Калію. В організмі людини в нормі має бути
близько 1 г рубідію.
Гостре отруєння рубідій хлоридом (RbCl) викликає у людини гіперактивність,
агресивність, тривожність і може призвести до смерті. Хронічне отруєння Рубідієм виникає під
час тривалого контакту робітників зі сполуками Рубідію. Воно проявляється у підвищеній
збудливості, втомлюваності, поганому сні, головних болях, онімінні пальців. У робітників
виникають розлади в роботі серця, кровоносної системи, нирок та шлунково-кишкового тракту.
Підвищується вологість шкіри, виникає аритмія, хронічні запальні захворювання дихальних
шляхів, місцеве подразнення слизових оболонок і шкіри, а також протеїнурія - підвищений
вміст білка в сечі.
У кров рубідій потрапляє дуже швидко, через 1-1,5 години після того, як надходить в
шлунок - накопичується рубідій в головному мозку і скелетних м'язах, кістках, легенях, м'яких
тканинах. Рубідій володіє антигістамінними властивостями, а в колишні часи, в XIX столітті,
ним лікували деякі захворювання нервової системи - зокрема, епілепсію.
Рубідій застосовується в різних областях, проте не можна сказати, що він
використовується активно: у світі його виробляється мало - рахунок йде на десятки, а не на
сотні кг на рік, а коштує він досить дорого. Сполуки рубідію застосовуються в аналітичній
хімії, при виготовленні спеціальної оптики, вимірювальних приладів, в електронній та атомної
промисловості. Рубідій входить до складу спеціальних ефективних мастил, що застосовуються
в ракетній і космічній техніці при роботі в умовах вакууму. В електротехніці застосовуються
світлочутливі трубки, при виготовленні яких використовується сполуки рубідію. Вони
використовуються при виготовленні спеціальних стекол і в рентгенівській техніці, а також в
термоелектричних генераторах і іонних двигунах.
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ТРИТІЙ. ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ НАЙДОРОЖЧИЙ ІЗОТОП?
Студ. А.С. Дендебера, гр.БХФ-2-15
Наук. керівник доц. Ю.В. Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Технології не стоять на місці, і те, що раніше здавалося неможливим, сьогодні стає
реальністю. Прикладом досягнень сучасної науки і техніки може послужити тритієвої ліхтарик,
який використовується військовими, але доступний і для звичайних громадян. Унікальні
властивості тритію дозволяють використовувати його в багатьох галузях людської діяльності.
Але більше всього ізотоп застосовують у військовій промисловості.
Тритій – ізотоп атома водню, який має у своєму складі два нейтрона і один протон, і
тому у нього більша, порівняно з першим хімічним елементом таблиці Менделєєва, атомна
маса. У природі утворюється в результаті бомбардування різних атомів частинками, що
потрапляють на Землю з космічного простору.
Тритій нестабільний і зазнає мимовільного радіоактивного розпаду, перетворюючись на
ізотоп гелію. Сліди тритію виявлені в атмосфері Землі, де він утворюється у результаті
взаємодії космічних променів з молекулами газів, що входять до складу повітря. Тритій
одержують штучним шляхом в ядерному реакторі, опромінюючи ізотоп літій-6 потоком
нейтронів. У промисловості для одержання тритію в спеціальних ядерних реакторах
опромінюють ізотоп літію-6.
Головна сфера його застосування – основа для термоядерної зброї, а також паливо для
атомних електростанцій. Крім цього, він застосовується при геолого-розвідувальних роботах і в
самих різних сферах промисловості. Тритій застосовують для ефектного підсвічування
автомобілів, годинників. Знаменитий тритієвої ліхтарик не зміг би працювати без цього
ізотопу. Тритій використовується у військовій промисловості для підсвічування приладів, а
також для позначення мушок на вогнепальну зброю. Серед пристроїв, що випускаються для
масового покупця, частіше всього можна зустріти тритієвої ліхтарик або брелок. Вони маюють
різну колірну палітру і дизайн. Всі елементи з вмістом тритію радіоактивні – на цьому
грунтується їх робота. Близько 200 міллікюри виділяє при роботі сучасний тритієвої ліхтарик.
Шкода, однак, на організм мінімальна, зважаючи на малу енергію випромінюваних частинок. Їх
потужності вистачає лише для подолання відстані в 6 мм, тому вони легко затримуються
одягом, гумовими рукавичками, і навіть не можуть подолати верхні шари шкіри.
Встановивши датчик в якомусь важкодоступному або небезпечному місці, хотілося б
забути про його існування і просто знімати показання. І ніколи не міняти батарейку.Таку
можливість дають нові акумулятори NanoTritium, представлені недавно канадською фірмою
City Labs. Розмірами з фалангу пальця, вони використовують радіоактивний розпад для
виробництва електрики - в невеликих кількостях, зате безперервно протягом мінімум двадцяти
років. «Паливом» їм служить важкий ізотоп водню, тритій. Виробляє NanoTritium зовсім
небагато, але для багатьох мікроелектронних пристроїв цього цілком достатньо. Правда, ціна
залишається поки на рівні 1000 доларів, хоча в City Labs обіцяють незабаром помітне зниження
вартості, а також анонсують появу акумуляторів підвищеної потужності.
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УДК 547.857.4+663.93:613.2
КОФЕЇН І ЛЮДСЬКИЙ ОГРАНІЗМ: КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА?
Студ. Д.А. Жоган, гр.БХФ-2-15
Наук. керівник доц. Ю.В. Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Кофеїн — ксантиновий алкалоїд, знаходиться у листі бобів кавового дерева, чаю, мате,
ягодах гуарани, а також у невеликих кількостях у какао та горіхах кола. Стимулятор
центральної нервової системи, компонент тонізуючих напоїв та полегшуючих дихання
лікарських засобів. У рослинах кофеїн відіграє роль природнього пестициду, який паралізує та
вбиває комах-паразитів. Зазвичай зустрічається у різних концентраціях разом із іншими
ксантиновими алкалоїдами теофіліном та теоброміном, які є кардіостимуляторами.
У чистому вигляді кофеїн - це безбарвна, гіркого смаку, кристалічна речовина, за
структурною будовою гетероциклічний алкалоїд пуринового ряду.
До складу кофеїну входять: антиоксиданти, вітаміни, мінерали та протеїни. Кофеїн у
печінці розкладається на три диметилксантинові речовини, кожна з яких має свій вплив на
організм:
Параксантин (84%) – має ефект посилення розщеплення жирів.
Теобромін (12%) – розширює судини і підвищує кількість сечі. Теобромін міститься у
какао, відповідно і в шоколаді.
Теофілін (4%) – розслаблює гладкі м’язи у бронхах і внаслідок цього використовується
у лікуванні астми. Щоправда, терапевтична доза теофіліну є у кілька разів вища, ніж та, що
отримується внаслідок метаболізму кофеїну.
Молекула кофеїну структурно подібна до молекули аденозину, і може зв’язуватись із
специфічними аденозиновими рецепторами мозку. Аденозин зменшує процеси збудження в
мозку, відповідно заміщення його кофеїном призводить до стимулюючого ефекту. При
тривалому вживанні кофеїну можливе утворення в клітинах мозку нових аденозинових
рецепторів, внаслідок чого дія кофеїну послаблюється. Разом з тим, при раптовому припиненні
вживання кофеїну аденозин займає всі доступні рецептори, що може привести до підсилення
гальмування з явищами втоми, сонливості, нудоти, депресії. Ці симптоми проявляються через
12-24 години після припинення вживання кофеїну і можуть тривати від одного до п’яти днів.
Кофеїн досить легко потрапляючи в кров, досягає головного мозку, де надзвичайно
швидко починає проявлятися його ефект впливу. Вже через 15 хвилин можна визначити
наявність кофеїну в крові людини. Свого піку впливу на організм людини кофеїн досягає
приблизно через 45 хвилин. Але при наповненому шлунку період всмоктування значно
сповільнюється.
Дослідження показали, що споживання кофеїну знижує ризик захворювання такими
хворобами, як: хвороби Паркенсона, Альцгеймера, діабету, формування каміння, розвитку раку,
приступів астми, порушення сердцевого ритму, інсульт, цироз печінки, також кофеїн підсилює
дію деяких обезболюючих.
Але черезмірне споживання кофеїну може нанести шкоди організму: Порушення
режиму сну, слухові галюцинації, погіршення засвоєння мінералів та вітамінів (магнію, цинку
та металу), підвищення кров’яного тиску, зневоднення організму та зниження кількості
вітамінів С та групи В, зміна відтінку зубної емалі, можлива поява печії, викликає звикання.
На сьогодні існує величезна кількість учених все ще продовжують дискусію про
властивості кави та його вплив на організм людини. Неможливо однозначно сказати про вплив
кави на людину. Однак більша кількість фактів говорить про шкоду кави.
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УДК 661.883
ДИОКСИД ТИТАНУ: ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ, ШКІДЛИВІСТЬ
Студ. І.В. Петруненко, гр.БФХ-2-15
Наук. керівник доц. Ю.В. Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Діоксид титану TiO2 — це харчова добавка Е171. В харчовому виробництві він
застосовується у якості відбілювача або білого барвника. Діоксид титану не розчиняється у
воді, ступінь взаємодії з лугами і кислотами в природних умовах виражена дуже слабо. Е171 є
добавкою, яка представляє собою безбарвні кристали, які при нагріванні жовтіють. Існують два
основних промислових методу отримання діоксиду титану : сульфатний метод отримання
діоксиду з ільменітового концентрату і хлоридні метод отримання діоксиду титану з
тетрахлориду титану. Найбільшим на території СНД експортером діоксиду титану є Україна.
Основну частку сировини виробляє завод ВАТ « Сумихімпром». На експорт йде більш 85 %
продукції.
Харчовий діоксид титану на сьогоднішній день знайшов широку сферу застосування, в
тому числі при виготовленні рибоконсервних, хлібобулочних, кондитерських виробів.
Жувальна гумка, сири, карамель, морозиво, сухе молоко, сухі сніданки — це продукти, де
знаходить своє застосування діоксид титану. В якості відбілювача Е171 застосовується при
виготовленні деяких видів швидких сніданків, сухого молока. Ця добавка присутня і в крабових
паличках, де також надає продукту білого кольору.
Своє застосування діоксид титану знайшов і в косметичній сфері. Він надає
косметичним засобам білий колір. Також він використовується в кремах для засмаги. Діоксид
титану заслужив славу кращого інгредієнта для зменшення негативного впливу
ультрафіолетових променів, які провокують розвиток раку шкіри. У косметичних цілях ця
сполука подрібнюється до стану дрібних частинок. До переваг матеріалу можна віднести
хімічну нейтральність, тобто він не вступає в реакцію з шкірним покривом, у зв’язку з цим не
провокує розвиток алергії.
Але добавка не позбавлена недоліків. Шкода діоксиду титану пояснюється дрібним
розміром його частинок. Вони за певних умов можуть виступити в якості фотокаталізатора,
тобто можуть посприяти посиленню впливу УФ-променів на шкіру. В дорогій косметиці, як
правило, діоксид титану правильно виконує свої функції. Проте застосування засобів
сумнівного виробництва пов’язане з чималою часткою ризику.
Після низки проведених досліджень було виявлено, що діоксид титану має вплив на
людське здоров’я. При вдиханні порошку барвника Е171 збільшується ймовірність ракових
захворювань. Це показали дослідження на щурах . Таким чином пил діоксиду титану може бути
канцерогенною і для людини. У харчових продуктах добавка Е171 вважається нешкідливою,
хоча дослідження її впливу на організм тривають. Після проведення дослідження над
тваринами, було встановлено наступне: у гризунів, які п’ять днів вживали воду з порошком
діоксиду титану, помічена деформація хромосом. Особливої шкоди діоксиду титану при
надходженні його в незначних кількостях в організм не спостерігається. Негативні наслідки
можуть з’явитися після передозування, особливо це стосується людей з ослабленим імунітетом.
Згідно з неофіційними даними, вживання в їжу добавки Е171 провокує розвиток захворювань
нирок і печінки.
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УДК 573.7
ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ: ЯК ЗНАЙТИ БАЛАНС?
Студ. А.В. Прасол, гр.БХФ-2-15,
Наук. керівник доц. Ю.В. Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Біологічне окиснення – аеробне та анаеробне перетворення біологічних субстратів
у живому організмі, яке супроводжується вивільненням енергії. Прикладом аеробного
перетворення є деякі реакції гліколізу. Перетворення ацетатної кислоти до вуглекислоти і води
в циклі трикарбонових кислот – приклад аеробного окиснення. Більшість процесів окиснення
в організмі супроводжується відщепленням Гідрогену від окиснюваного субстрату. Окиснення
білків, вуглеводнів і ліпідів найчастіше починається з їх дегідрування. Одним із шляхів
окиснення є приєднання Оксигену. Так, окиснення жирних кислот, амінокислот у відповідні
окси- кетокислоти здійснюється їх дегідрування та гідратації. У клітинах багатьох нижчих
організмів у процесі окиснення різних сполук відщеплений Гідроген акцептується цілою
низкою субстратів, внаслідок чого утворюються різноманітні продукти відновлення, які мають
значний запас енергії. Прикладом цього може бути алкогольне бродіння в дріжджових
клітинах, у процесі якого атоми Гідрогену переносяться з фосфогліцеринового альдегіду
на ацетальдегід з утворенням етилового спирту без участі атмосферного кисню, тому воно
називається анаеробним.
Анаеробні процеси окиснення мають місце й в організмах вищих живих істот
та людини. До них належать гліколіз, обмін гліцерину, окиснювальне дезамінування деяких
амінокислот та багато інших процесів. Окиснювальні процеси за участю атмосферного кисню
перебігають з максимальним вивільненням енергії окиснюваного субстрату. Це характерна
ознака обміну речовин у вищих організмах. У реакціях Окиснення біологічного субстратів
відщеплений Гідроген сполучається з атмосферним киснем. Тому такі процеси одержали назву
тканинного дихання. Отже, різниця між анаеробним і аеробним процесами окиснення
зводиться до різниці в акцепторах Гідрогену, який відщеплюється в процесі окиснення
субстратів.
Великий внесок у розвиток сучасних уявлень про механізм біологічного окиснення
зробили два видатні вчені – О.М. Бах і В.І. Палладін. О.М. Бах висловив гіпотезу, згідно з якою
для активації кисню неохідним є розривання одного зв’язку для вивільнення валентності, необхідної для приєднання Оксигену з окиснюваною сполукою. Для такого розриву зв’язку
необхідна енергія, яка, може бути забезпечена насиченими сполуками, які містять легко
вивільнюваний запас енергії. Молекулярний кисень, сполучаючись з такими оксигеназами,
утворює з ними органічні пероксиди. Утворені таким чином, вони розщеплюються під впливом
ферментів пероксидаз, а Оксиген переноситься на інші нездатні до взаємодії з киснем органічні
субстрати,
оскільки
вони
є неавтооксидабельними.
Отже,
згідно
з Бахом,
між автооксидабельним субстратом і атмосферним киснем існує проміжна система ферментів,
які активують кисень, а отже, забезпечують процеси Окиснення біологічного.
В.І. Палладін виявив рослині пігменти – хромогени, які можуть існувати у відновленій
та окисненій формах. Під впливом оксидаз хромогени окиснюються киснем повітря
з утворенням води і забарвлених хінонів, здатних вступати в реакції приєднання Гідрогену.
За В.І. Палладіним, окиснення різноманітних органічних сполук під впливом ферментів
починається процесами дегідрування. Завдяки відщепленому під час процесу Гідрогену
відновлюються інші субстрати. Отже, В.І. Палладін розглядав Окиснення біологічне як єдиний
окисно-відновний процес.
Біологічне окиснення має велике значення для існування живих істот. Більша частина
енергії, необхідної для життєдіяльності організму, утворюється внаслідок окисно-відновних
процесів.
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УДК 577.181.4
БІОГЕННІ S-ЕЛЕМЕНТИ: ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ
І ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ
Студ. І.О. Повшедна, гр.БХФ-2-15
Наук. керівник доц. Ю.В.Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

У організмах людини і тварин за допомогою різних фізико-хімічних і хімічних методів
виявлено 47 біогенних елементів. Шість із них належать до s-елементів: Гідроген, Літій, Натрій,
Калій, Кальцій та Магній. У періодичній системі хімічних елементів Д.I.Менделєєва біогенні sелементи входять до головних підгруп І та II груп. Вони розміщені на початку періоду, є
типовими металами. Більшість біогенних s-елементів є макроелементами. Їх висока
концентрація в організмі пов’язана з утворенням сполук, що легко розчиняються в біологічних
рідинах (s-елементи І групи), і важкорозчинних солей, які беруть участь у процесах
формування кісткової тканини (s-елементи II групи).
Функції іона Гідрогену в живому організмі ближчі до функцій іонів лужних металів, ніж
галогенів. В організмі людини у ковалентно-зв’язаному стані він входить до складу сполук із
вуглецем, азотом, сіркою й ін. Незначна частина Гідрогену перебуває у вигляді іона
гідроксонію Н3О+, який здебільшого виконує найважливіші функції: вбиває мікроби, що
потрапляють до шлунка з їжею, i бере участь у гідролітичних реакціях як каталізатор.
Сполуки водню з полярним зв’язком беруть участь в утворенні водневих зв’язків, що
встановлюються між молекулами води рідкого та твердого станів.
В живому організмі літій здатний заміщувати натрій і навпаки. На цьому грунтується
методика лікування солями натрію при отруєнні літієм. Літій постійно є в крові, органах і
тканинах людини. Здатність літію заміщати іони натрію в солях сечової кислоти, тим саме
утворюючи розчинні сполуки, використовують при лікуванні подагри. Сполуки літію можуть
застосовуватися для комплексної профілактики і терапії тромбозів.
Солі натрію в організмі знаходяться переважно в розчинному стані в плазмі крові, в
лімфі, в лікворі, в травних соках. В клітинах натрію значно менше, тому він зосереджується в
позаклітинних зонах. Натрій відіграє важливу роль у затриманні води в організмі. Натрій
хлорид є основним матеріалом, з якого утворюється соляна кислота. Іони натрію також
необхідні для нормальної збудливості м'язів.
Солі калію, як і натрію, добре розчинні у воді, вони є у всіх тканинах організму. На відміну
від натрію, калій в більших кількостях міститься в клітинах. Багато калію в травних соках. Іони
калію посилюють функції парасимпатичної нервової системи i зменшують збуджуючий вплив
натрію на м'язи.
Кальцій — основний структурний елемент живих організмів. Карбонати і фосфати
кальцію є основним матеріалом, який бере участь у формуванні кісткової та зубної тканин.
Оскільки основна маса кальцію в організмі знаходиться у кістках у вигляді нерозчинених
сполук, у тканинах його концентрація дуже мала. Кальцій є необхідним елементом для
нормальної життєдіяльності, але за великих кількостей може стати отруйним. За деяких
патологічних процесів при порушенні обміну кальцію можуть виникають глаукома,
атеросклероз, сечокам’яна хвороба, подагра й ін.
Іони Магнію необхідні для передавання нервових імпульсів, скорочення м’язів і
метаболізму вуглеводів. Разом з іонами кальцію іони магнію входять до складу багатьох
клітинних структур. Магній входить до складу великої кількості ферментів і є активатором
багатьох біохімічних процесів. має антисептичну, судинорозширювальну дію, знижує
артеріальний тиск і посилює процеси гальмування у корі головного мозку.
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БАКТЕРІАЛЬНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ
Студ. К.О. Васильєва, гр.ББТ-15
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Київський національний університет технологій та дизайну

Бактеріальне вилуговування металів - здатність ряду ацидофільних мікроорганізмів
вибірково виділяти певні елементи з багатокомпонентних руд, переводячи їх в розчинний стан.
Цей метод вперше було запатентовано в США (1958) для виділення міді і цинку.
Бактеріальне вилуговування придатне для всіх способів вилучення елементів, протікання яких
відбувається без підвищеного тиску та температури. Завдяки бактеріальному вилуговуванню
з'являється можливість отримувати цінні компоненти (мідь, уран та інші) або шкідливі домішки
(наприклад, миш'як з руд чорних і кольорових металів) з відходів виробництва різних руд.
Найчастіше для бактеріального вилуговування застосовують тіонові бактерії:
Thiobacillus thiooxidans (так звані сіркобактерії), Thiobacillus ferrooxidans (залізобактерії), здатні
окиснювати як сульфідні мінерали, так і Fe(II) до Fe(ІІІ). Тіонові бактерії є хемоавтотрофами,
тобто єдине джерело енергії для їх життєдіяльності — процеси окиснення Fe (II), сульфідів
різних металів і елементарної сірки. Ця енергія витрачається на засвоєння вуглекислоти, що
виділяється з атмосфери або з руди. Виділений карбон використовується на побудову клітинної
тканини бактерій.
Оптимальна температура для розвитку тіонових бактерій 25-35°C, а pH від 2 до 4.
Тіонові бактерії прискорюють розчинення халькопіриту в 12 разів, арсенопіриту і сфалериту в 7
разів, ковеліну і борніту в 18 разів порівняно зі звичайними хімічними методами.
У значних промислових масштабах бактеріальне вилуговування застосовується для
купчастого вилучення міді й урану з руд на місці їх залягання. У різних країнах ведуться
дослідження по вилуговуванню за участю тіонових бактерій для виділення металів (Zn, Co, As,
Мп і ін), а також по виявленню інших видів бактерій для добування різноманітних корисних
копалин.
Розробляються способи бактеріального вилуговування золота, марганцю, кольорових
металів, a також збагачення бокситів за допомогою гетеротрофних мікроорганізмів
(мікроскопічні гриби, дріжджі, бактерії), які використовують органічні речовини як джерела
енергії та вуглецю. Певну роль в цьому відіграють процеси комплексоутворення органічних
сполук з металами. Наприклад, для розчинення та вилучення золота запропоновано
використовувати гетеротрофні бактерії Aeromonas, виділені з стічних вод золотоносних
копалень.
До складу багатокомпонентних сульфідних руд часто входять рідкісні елементи. За
геохімічними даними вміст таких елементів як галій, індій, талій зменшується в продуктах
окиснення, наприклад, сфалериту і галеніту, в 50 разів. Лабораторні досліди по впливу бактерій
на сульфіди, в кристалічній гратці яких цинк або свинець ізоморфно заміщується рідкісним
металом, показали, що під дією бактерій в розчині створюється в 2-6 разів більша концентрація
рідкісного елементу, ніж при хімічному окисненні.
Простота апаратури для бактеріального вилуговування, можливість швидкого
розмноження бактерій, зокрема при повторному використанні відпрацьованих розчинів, що
містять живі організми, відкриває можливість не тільки значно знизити собівартість одержання
цінних корисних копалин, але і суттєво збільшити сировинні ресурси за рахунок використання
бідних, позабалансових руд у родовищах, відвалів з відходів збагачення, пилу, шлаків та ін. В
перспективі бактеріальне вилуговування відкриває можливості створення повністю
автоматизованих підприємств з отримання металів з позабалансових і бідних руд
безпосередньо з надр Землі, минаючи складні гірничо-збагачувальні комплекси.
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Наномедицина – галузь сучасної медицини, повיִязана з впровадженням нанотехнологій
для вирішення проблеми боротьби з різними захворюваннями. Один з таких напрямків виник
через унікальне відкриття під час спостережень за розвитком пухлинних тканин. Виявилось, що
розмір наночастинок збігається з розміром стінок судин навколо тканин пухлини. Це дозволяє
наночастинкам лікарських засобів пасивно потрапляти з потоком крові до пошкодженних
тканин і там накопичуватись.
Технічний аспект наномедицини полягає у створенні об'єктів з заздалегідь заданим
впливом на організм, які за розміром в 1000 разів менші, ніж звичайна людська клітина.
Механіка цього процесу така: через ін'єкцію в організм вводиться наночастка, яка може,
наприклад, містити біополімери, що здатні спрямовано розщеплюватись в організмі. Так
забезпечується безперешкодне пересування наночастинок по людському тілу з пасивним
акумулюванням на враженій ділянці, зокрема наволо пухлини. Антитіла, специфічні до
рецепторів на поверхні пухлинних клітин, сприяють процесу проникнення наночастинок
всередину клітини. Контрольоване виділення протипухлинного препарату досягається за
рахунок екзогенних факторів, таких як тепло, ультразвук, магнітне поле або певне значення рН
всередині клітини.
За 20 років в медичній практикці вже використовуються декілька препаратів нового
типу: Abraxane, ThermoDox. Вони дозволяють забезпечити високу специфічність дії, меншу
токсичність.
Застосування ThermoDox - нова технологія лікування онкологічних захворювань. Це
ліпосомні капсули з препаратом доксорубіцин, який активується під впливом високої
температури 39,5°-42°. Термочутливі ліпосоми швидко змінюють структуру при нагріванні до
певної температури, створюючи отвори в капсулі. ThermoDox використовує два механізми для
спрямованого транспорту високих доз препарату доксорубіцину безпосередньо до злоякісної
пухлини. По-перше, пухлини мають судинну систему, яка є проникною для ліпосом. По-друге,
при нагріванні кровоносні судини збільшують проникність для ліпосом і, відповідно, зростає
накопичення в пухлині лікарського засобу. Нині вивчається ефективність застосування
ThermoDox в поєднанні ультразвуковими методами для комплексної терапії онкозахворювань з
різною локалізацією.
Інший препарат – Абраксан - є протипухлинним засобом, в основі дії якого лежить
нанодисперсний препарат паклітаксел, стабілізований альбуміном. Відомо, що альбумін
стимулює процеси трансендотеліального перенесення компонентів плазми. Механізм дії
паклітакселу заснований на його здатності впливати на процес поділу клітини. Вважається, що
при застосуванні Абраксану транспорт паклітакселу здійснюється за допомогою альбуміну, що
полегшує його проникнення в тканину злокісної пухлини (при введенні препарату збільшується
швидкість розподілу і підвищується концентрація паклітакселу).
Досягнення наномедицини застосовуються не тільки для вирішення онкологічних
проблем. Наприклад, для боротьби з діабетом, коли важливо розробити носій для білка інсуліну
та віднайти можливість пролонгованого вивільнення діючої речовини з лікарського препарату,
щоб зменшити кількість ін'єкцій.
Проте, на сьогоднішній день наномедицина дуже повільно впроваджується у лікарську
практику. Це, в першу чергу, експериментальна наука. За всіма прогнозами, наномедицина
замінить традиційну лікувальну справу, але це станеться лише через кілька десятків років.
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УДК 66.022.6
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТРОННОГО НАПИЛЕННЯ ДЛЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ
ПОВЕРХНЕВИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Студ. А. Залецька, гр.БШХ-15
Наук. керівник доц. О.В. Кислова
Київський національний університет технологій та дизайну

В основі роботи магнетронного розпилювального пристрою лежать властивості
катодної області аномального тліючого газового розряду, в якій катод розпорошується під дією
іонного бомбардування.
При використанні розряду постійного струму можна розпорошувати діамагнітні метали
та їхні сплави (алюміній, титан, мідь, срібло, нержавіючу сталь, латунь, бронзу та ін.), а також
отримувати їх хімічні сполуки, додаючи в плазмоутворюючий газ (аргон) відповідні реактивні
гази (кисень, азот і ін.).
Якщо в систему, яка містить титанову мішень, під час розпилення вводити азот, то
можна отримати плівку нітриду титану, а введення, наприклад, кисню, дозволяє отримувати на
поверхні підкладки плівку титан(ІV) оксиду, що підтверджується дослідженнями з
використанням рентгеноструктурного аналізу.
Плівка титан(ІV) оксиду декорує тканину, дозволяючи отримувати інтерференційні кол
ьори від блакитного до перламутрового. Крім того відомо, що TiO2 під дією УФвипромінювання вияляє фотокаталітичний ефект.
Нітрид титану утворює металеве жовте покриття, що нагадує колір золота, і може бути
використаний для захисних та декоративних покриттів синтетичних тканин.
Характерні товщини напилюваних шарів складають від одиниць до декількох десятків
нанометрів в хвилину. Це дає підстави зарахувати зазначену технологію до нанотехнологій.
Адгезія металевих шарів з підкладкою (текстильним матеріалом) у плівок, отриманих
магнетронним способом, істотно вище, ніж у таких же плівок, отриманих вакуум-термічним
напиленням, при подібних швидкостях напилення. Це пов'язано з більш високою енергією
конденсації частинок при розпиленні (кілька електрон-вольт) в той час, як при випаровуванні
енергія частинок становить частки електрон-вольт і відбувається додаткова активація поверхні
дією плазми.
Напилення шару металу призводить до появи у тканини електричної провідності. На
відміну від інших способів металізації магнетронне розпилення дозволяє досить тонко
регулювати товщину металевого шару, а, отже, і його опір, що дуже важливо при створенні
структур з певною провідністю.
Поява електричної провідності призводить до того, що синтетичні тканини або неткані
матеріали набувають антистатичних властивостей. Це дуже важливо, наприклад, для створення
іскробезпечних фільтрів для використання на вибухонебезпечних виробництвах
(вуглевидобувна, деревообробна, харчова промисловості).
Магнетронний спосіб напилення є досить економічним. При певних параметрах
обробки можливе нанесення надмалих кількостей металів. Це корисно при напиленні дорогих
металів і сплавів, наприклад, срібла, невелика кількість якого, як відомо, може надавати
матеріалам бактерицидних властивостей, або металів платинової групи, які використовуються
як каталізатори.
З огляду на екологічну безпеку та економічність спосіб металізаціі текстильних
матеріалів магнетронним розпиленням є перспективним для впровадження в текстильній галузі
як для виробництва текстилю побутового призначення, так і особливо для технічного текстилю.
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УДК 677.494
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВОЛОКНА
Студ. О.Дьорка, гр. БШХ-15
Наук. керівник доц. О.В. Кислова
Київський національний університет технологій та дизайну

В останні роки дослідження електричних властивостей електропровідних полімерних
композицій інтенсивно розвиваються. Такі композиції можуть бути використані як
антистатичні матеріали, гнучкі нагрівачі, контактні матеріали для електронної техніки,
оболонки кабелів, захисні покриття від електромагнітного випромінювання, електропровідні
клеї.
Електропровідні полімерні композиції є матрицею, що містить певну кількість
електропровідного наповнювача, яким може бути дисперсний метал, технічний вуглець або
графіт, рублені електропровідні волокна.
Унікальні властивості електропровідних полімерів зі спряженими подвійними зв’язками
в основному ланцюгу обумовлюють їх широке застосування в сучасній електроніці,
оптоелектроніці та радіофізиці, наприклад, у вигляді наноплівок.
Поряд з існуючими методами одержання електропровідних волокон запропоновано
принципово новий напрям: синтез електропровідного барвника у волокнистому матеріалі з
метою створення антистатичних або електропровідних волокнистих матеріалів методами
поверхневого фарбування. Розробка методу поверхневого фарбування поліаніліном дозволить
одержувати новий вид електропровідних волокнистих матеріалів на будь-якому. текстильному
підприємстві.
Електропровідні волокна отримують при обробці свіжосформованих волокон солями
важких металів. Таким шляхом утворюються волокна з наповненням дрібнодисперсними
частками металів або їх сполук. Такі волокна можуть мати і бактерицидні властивості.
Одним з напрямів модифікації волокон є отримання вогнезахисних волокон, оскільки
актуальною є профілактика пожеж за рахунок застосування вогнетривких текстильних виробів
Електропровідні вуглецеві волокна – це волокна, які володіють достатньою механічною
міцністю, підвищеною стійкістю до утворення трішин, гідроізолюючими властивостями,
електропровідністю та теплостійкістю, стійкістю до дії різноманітних реагентів при
температурі до 300 °С, здатністю протистояти термоокислювальним процесам при нагріванні
електропровідних полімерних композицій. Такі композиції можуть бути використані як
антистатичні матеріали, гнучкі нагрівачі, контактні матеріали для електронної техніки,
оболонки кабелів, захисні покриття від електромагнітного випромінювання, електропровідні
клеї і т.д.
Електропровідні волокнисті матеріали є сировиною для деяких видів технічного
текстилю. Його отримують методом модифікації хімічних волокон, наприклад, карбонізацією
віскозних або поліакрилонітрильних волокон, металізацією, напиленням в вакуумі хімічних
волокон, наприклад, поліефірних. Відоме формування віскозних волокон, які наповнені
металічним нікелем з наступним "випаленням" целюлози і отриманням нікелевих волокон.
Електропровідними властивостями володіють волокнисті матеріали, високонаповнені
технічним вуглецем або графітом.
Розробка нових видів електропровідних волокон та модернізація методів їх
виготовлення з застосуванням сучасних технологій, зокрема нанотехнологій, є перспективним
напрямком розвитку полімерних композицій різного призначення.
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УДК 621.383.51
НАДЛЕГКІ СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИКІВ
Студ. Ф.С. Макатьора, гр. БТЕ-15
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

У Массачусетському інституті вченими розроблені ультратонкі, гнучкі і дуже легкі
батареї, що працюють від сонячного світла. Батареї можна розмістити на будь-якому матеріалі
або поверхні, навіть на одязі або папері.
Група вчених, очолювана Володимиром Буловіком, показала експериментальні зразки
батарей. Хоча до промислового впровадження потрібно ще кілька років розробок обладнання,
аналіз отриманих даних показав правильність обраного напрямку.
Як розповів Володимир Буловік, в основі нової технології лежить використання
спеціальної підкладки та захисного шару, виконаного в одному технологічному процесі, що
дозволяє мінімізувати вплив пилу і інших негативних чинників, що знижують продуктивність
енергетичної осередки.
Для виробництва батареї вчені використовували парилен у якості захисного покриття і
підкладки, який є гнучким полімером, а світлопоглинаючим матеріалом виступав органічний
матеріал DBP.
Парилен є пластиковим матеріалом, який часто використовують в медичних приладах
для захисту плат від негативних факторів навколишнього середовища. Процес виробництва
відбувається при кімнатній температурі в спеціальній вакуумній камері без спеціальних
розчинників, що вигідно відрізняє від класичної схеми виробництва сонячних батарей, де
потрібні високі температури і активні хімічні речовини.
Вчені так само відзначили, що для підкладки і шарів можуть бути використані різні
тонкоплівкові матеріали. Продемонстровані експериментальні батареї є найтоншими
існуючими батареями.
Щоб показати специфічність батарей, вчені покрили ними мильну бульбашку.
Ефективність від такої батареї була невелика, однак через мізерно малу вагу, співвідношення
виробленої потужності до маси виходить найвищим з коли-небудь досягнутих. В результаті
отримали 6 Вт на один грам маси батареї, що в 400 разів вище традиційних сонячних батарей.
Винахід є особливо актуальним для пристроїв, де маса є ключовим показником, наприклад, в
космічній галузі.
Solar Impulse (офіційна назва прототипу HB-SIA) — літак на сонячній енергії,
розроблений компанією «Solar Impulse», який є прототипом літального апарату, призначеного
для здійснення безпосадочної навколосвітньої подорожі та пропаганди альтернативної
енергетики.
Solar Impulse має розмах крил, порівняний з Airbus A340 (63 метри), масу — 1600 кг,
корпус та крила виготовлені з вуглеволокна. Крейсерська швидкість — 70 км/год. 12 тисяч
сонячних батарей протягом дня виробляють електроенергію, яка використовується для
живлення 4 електродвигунів загальною потужністю 7,35 кВт і зарядки акумуляторних батарей.
Цієї енергії вистачає на політ вночі, тому одномісний літак теоретично може перебувати в
повітрі як завгодно довго. Крім енергії, накопиченої в акумуляторах, для виконання польоту в
нічний час літак також використовує запас набраної протягом дня висоти.
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УДК 661.214
ОТРИМАННЯ СТАБІЛЬНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ СІРКИ
Студ. Д. Берук, гр. ЛН-51
Наук. керівник ас. Н.В. Тарасенко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Одним із важливих спеціальних видів елементної сірки є її полімерна модифікація полімерна сірка. Полімерна сірка – це спеціальний продукт, який має ряд важливих, цінних і
специфічних властивостей, завдяки яким все ширше застосовується в багатьох галузях
народного господарства. Заміна ромбічної сірки на полімерну забезпечує технічний прогрес у
різних виробництвах, приводить до різкого покращення товарних властивостей
гумовотехнічних та багатьох інших виробів. Світове виробництво полімерної сірки
прогресивно зростає. В Україні відсутнє промислове виробництво цього продукту, потреби
задовольняються за рахунок імпорту.
Полімерна сірка одержала широке застосування в господарстві розвинутих країн світу.
Заміна звичайної сірки на полімерну забезпечує різке покращення експлуатаційних
властивостей гумово-технічних та ряду інших виробів.
Завдяки своїм унікальним властивостям полімерна сірка все ширше використовується
не тільки у традиційній галузі застосування – шинній промисловості, але й будівельній сфері,
технологіях захисту від іонізуючого випромінювання та очищення стічних вод від іонів важких
металів. Широке застосування полімерної сірки сприяє прогресу у відповідних галузяхспоживачах цього продукту. Саме тому ринкова вартість полімерної сірки на світовому ринку
неухильно зростає, відтак актуальним є розроблення ефективного методу одержання
полімерної сірки.
Один із методів отримання стабільної стабільної полімерної сірки плазмолізом
сірководню. Традиційний методом одержання полімерної сірки полягає в різкому охолодженні
розплаву або парів сірки. Однак вміст полімеру сірки в одержаному продукті не перевищує 60
%. Це зумовлює необхідність очищення продукту від розчинних модифікацій сірки, що істотно
ускладнює технологічних процес. Розроблено принципово новий метод одержання стабільної
полімерної сірки, який полягає в тому, що роль мономеру відіграє атомарна сірка. Її генерують
плазмолізом сірководню, який є багатотоннажним відходом технологій перероблення
природних палив. Установлено, що полімеризація відбувається за радикальним механізмом.
Плазмоліз здійснюють у низькотемпературній плазмі. Внаслідок контрольованого охолодження
продуктів плазмолізу сірководню утворюються полімерна сірка як цільовий продукт та
додатковий продукт – водень. Плазмоліз сірководню є енергетично вигідним і економічно
доцільним процесом, оскільки енерговитрати на розклад дорівнюють 20,2, а тепловий ефект
спалювання водню дорівнює 241,8 кДж/моль. Для утворення стабільної в часі полімерної сірки
необхідна присутність в системі речовин, які здатні взаємодіяти з атомами сірки,
розташованими на кінцях макромолекул сірки. До таких речовин належать, наприклад, нижчі
вуглеводні, які додають у необхідних концентраціях до сірководню. У плазмі ці сполуки
розкладаються з утворенням відповідних радикалів, які у свою чергу рекомбінують з
макрофрагментами сірки. Установлено, що залежно від вмісту органічних додатків у
сірководневому газі та швидкості охолодження продуктів плазмолізу сірководню можна
цілеспрямовано отримувати полімерну сірку із наперед заданими властивостями. З`ясовано, що
області застосування полімерної сірки, отриманої плазмолізом сірководню, визначаються її
мольною масою, яку можна цілеспрямовано регулювати шляхом зміни параметрів
технологічного процесу, зокрема, концентрацією речовин-стабілізаторів. Стабільна полімерна
сірка застосовується у виробництві високоякісних шин і гуми.
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УДК 661.25
ЧИ Є ЖИТТЯ В СУЛЬФАТНІЙ КИСЛОТІ?
Студ. Риляков І., студ. Гусол А., гр. ЛІ-41
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Наук. керівник проф. Плаван В.П.(КНУТД)
Київський національний університет технологій та дизайну

Сульфатна кислота — одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та
небезпечною. Сірчана кислота є одна з найнеобхідніших речовин в хімії. Недарма Дмитрій
Іванович Менделєєв казав, що сірчана – кров хімії. Разом з цим важко уявити щось менш
придатне для життя. Тим не менш є вражаючі приклади існування найпростіших організмів
навіть у таких умовах.
Наприклад, озера Каваг Ієн. Це озеро із
гарячою сульфатною кислотою завширшки 361 метр
та глибиною 200 метрів. Біологам вдалось виявити
цілі екосистеми мікроорганізмів, а саме: археї,
бактерії, евкаріоти. У кислотних водах озера Каваг Ієн
мікробіологи знайшли лише 3 види археїв, які здатні
виживати у його екстремально-токсичних умовах.
Виявлено спорідненість архей із глибоководними
термальними
джерелами.
Яким
чином
мікроорганізми, що живуть на глибинах понад 2000
Рисунок – Бляшанка, яка розчиняється в
метрів під поверхнею океану потрапили у високогірне
озерній воді
озеро на висоті 2700 метрів над морем, залишається
незрозумілим.
Ще доказ того, що життя в сірчаній кислоті існує, можна знайти в Кислій печері. Вода,
що витікає з печери Кисла (Печера Освяченого духу), яка розташована на півдні Мексики (штат
Табаско), містить сірчану кислоту і забарвлена в білий колір. Сама печера насичена
сірководнем. У більшій частині двокілометрового лабіринту його концентрація досягає
смертельного значення. Вчені, які досліджують печеру, змушені користуватися протигазами і
захисними костюмами. У печері живуть 6 видів кажанів. Правда, їм доводиться триматися
близько до отворів в стінах. Сірководень надходить в печеру з глибин в кілька кілометрів.
Окисляючись киснем повітря, він утворює сірчану кислоту. Вода, яка тече по дну печери, бідна
киснем. Незважаючи ці пекельні умови, в цій воді живе велика кількість риб моллінезій. У світі
відомо ще лише 2 подібні печери – печера Лечугілла в США і недавно відкрита повністю
залита водою печера Мовіле в Румунії.
Печера Лечугілла розташована в південно-західній частині штату Арізона посеред
безводної пустелі. Її склепіння покриті казковими утвореннями з кристалів гіпсу. Як і в
попередньому випадку, печера утворилася в результаті руйнування вапняку сірчаною
кислотою. Саме в внаслідок цього процесу і утворився гіпс. Справжнім сюрпризом виявилося,
що на стінах печери живуть бактерії екстремофіли, які харчуються скельною породою. Це
черговий приклад екосистеми, повністю незалежною від сонячного світла.
Нещодавно сульфатну кислоту виявили за межами Землі в верхніх шарах атмосфери
Венери. Вона утворюється в результаті фотохімічних реакцій діоксиду сірки і води, які
утворюють краплі 80-85 % кислоти. У більш глибоких шарах, кислота розпадається через
високі температури знову на діоксид сірки, і воду, які піднімаючись догори знову можуть
утворювати сірчану кислоту. Інфрачервоні спектри, які були отримані апаратом
Галілео, показують різні ступені поглинань на супутнику Юпітера, які були віднесені до одного
або кількох видів гідратів сульфатної кислоти.
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УДК 621.35
АКУМУЛЯТОР З НАТРІЄВИМ АНОДОМ ТА КЕРАМІЧНИМ ЕЛЕКТРОЛІТОМ
Студ. О. Оніщук, гр. ЛП-51
Наук. керівник проф. О.А. Андрійко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Електричний акумулятор – джерело струму багаторазової дії, основна специфіка якого
полягає в оборотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне
використання для накопичення енергії і автономного електроживлення різних
електротехнічних пристроїв та обладнання та інше. Автомобільні акумулятори займають
особливе місце, тому перспективними є натрієві акумулятори.
Досліджується акумулятор з натрієвим анодом і керамічним електролітом, який містить
натрієвий анод, складний хлорно металевий катод, що включає хлориди металів (хлориди
нікелю і заліза) і рідкий електроліт на основі хлоралюмінату натрію, і керамічний твердий
електроліт на основі натрієвого бета-глинозему розділяє катодні реагенти від натрієвого
корпусом анода, розташованого між корпусом акумулятора і керамічним електролітом.
Відомий акумулятор з натрієвим анодом, складним хлорно металевим катодом, що
включає в якості катодних реагентів хлорно металевим з'єднання і рідкий електроліт на основі
хлоралюміната натрію, з керамічним електролітом на основі натрієвого бета-глинозему, що
розділяє натрієвий анод від катодних реагентів. Катодні реагенти вельми агресивні і можуть
реагувати з металевими елементами конструкції, але не взаємодіють з керамічним
електролітом. Тому катодні реагенти поміщають у внутрішню порожнину керамічного
електроліту, виконаного у формі циліндра, що усуває їх контактування з елементами
конструкції акумулятора. Через обмеження діаметра токового колектора і відповідно його
робочої поверхні на ній створюється підвищена щільність електричного струму, що збільшує
втрати електричної енергії. Порівняно велику відстань від керамічного електроліту до токового
колектора підвищує внутрішній опір акумулятора.
З метою підвищення питомої потужності і спрощення технології виготовлення
акумулятора пропонується нова конструкція акумулятора, в якій керамічний електроліт
виконаний у вигляді тонкостінної пробірки з натрієвого бета-глинозему, з'єднаної з боку
відкритого нижнього кінця з кінцем відносно розташованої тонкостінної труби з того ж
матеріалу більшого діаметру, утворюючи порожнину між ними, в яку поміщені катодні
реагенти і тонкостінний циліндричний струмовий колектор, рівновіддалений від зовнішньої
поверхні керамічної пробірки і внутрішньої поверхні керамічної труби, з'єднаної іншим своїм
кінцем з керамічним ізоляційним кільцем.
При розряді акумулятора протікає електростворювальна реакція:
2Na+NiCl2 (FeCl2)= Ni(Fe)+2NaCl,
а при заряді реакція протікає у зворотному напрямку.
При внутрішньому діаметрі зовнішньої труби керамічного електроліту 40 мм і
зовнішньому діаметрі керамічної пробірки 23 мм збільшення робочої поверхні керамічного
електроліту щодо циліндричного варіанта становить 57 %. Це істотно більше, ніж збільшення
робочої поверхні керамічного електроліту прототипу, для якого це значення становить 22%.
При цьому в 5-7 разів збільшується робоча поверхня токового колектора і в 3-4 рази
зменшуються відстані від керамічного електроліту до токового колектора. Це вигідно відрізняє
акумулятор від прототипу.
Акумулятор, що містить корпус з натрієвим анодом, складним хлор металевим катодом,
що включає хлориди металів (хлориди нікелю і (або) заліза) і рідкий електроліт на основі
хлоралюміната натрію, а також керамічний твердий електроліт на основі натрієвого бетаглинозему, що розділяє катодні реагенти від натрієвого анода, розташованого між корпусом
акумулятора і керамічним електролітом, що відрізняється тим, що керамічний електроліт на
основі натрієвого бета-глинозему виконаний у вигляді тонкостінної пробірки, з'єднаної з боку
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відкритого кінця з нижнім кінцем зовнішньої, співвісно-розташованої тонкостінної труби з того
ж матеріалу більшого діаметру, утворюючи порожнину між ними, в яку поміщені катодні
реагенти і тонкостінний струмовий колектор, рівновіддалений від зовнішньої поверхні
керамічної пробірки і внутрішньої поверхні керамічної труби, яка іншим своїм кінцем
кріпиться до керамічної ізоляційному кільцю. Технічним результатом цього акумулятора з
натрієвим анодом і керамічним електролітом є підвищення питомої потужності за рахунок
збільшення робочої поверхні керамічного електроліту.

УДК 661.875
ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК ХРОМУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БАРВНИКІВ І
ПІГМЕНТІВ
Студ. В. Бойко, гр. ЛЦ-41
Наук. керівник ст. викл. О.П. Качоровська
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Барвники — інтенсивно забарвлені органічні
сполуки, придатні для фарбування різних матеріалів.
Колір барвників залежить від того, що вони вибірково
поглинають частину світлових хвиль видимого
спектра, а решту відбивають. Хімічний склад
барвників характерний наявністю в їхніх молекулах
ланцюгів спряження (чергування простих та подвійних
зв'язків) і ароматичних або гетероциклічних ядер з
ауксохромами.
Пігмент — хімічна речовина, що в результаті
вибіркового поглинання змінює колір світла, яке
відбивається від нього. На відміну від люмінесценції,
при цьому сам матеріал не випромінює світла.
Хром в різних сполуками дає різні кольори:
червоний;
жовтий;
помаранчевий;
зелений;
коричневий; синій; чорний (рис.). Наприклад, Chrome
Oxide Green GN – це стійкий до впливу погодних умов
та сонячного випромінення зелений пігмент на основі
оксиду хрому. Chrome Oxide Green GN забезпечує
стабільність кольору бетонних виробів. Відомі також живописні хром місткі пігменти,
наприклад, хромовий зелений – хімічний склад Cr2O3. Стійкий пігмент до дії зовнішнього
середовища, при змішуванні та в усіх техніках живопису. Має хорошу покривну здатність. У
природі зустрічається у вигляді мінералу волконскоїта. Смарагдовий зелений – хімічний склад
[Cr2O(OH)4]. Стійкий пігмент але має низьку покривну здатність. Хромовий жовтий – хімічний
склад PbCrO4. Має високу покривну здатність та насичені відтінки проте нестійкий до дії
сонячних променів, вицвітає та набуває сіро-зеленого відтінку. Оранжеві відтінки більш стійкі.
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УДК 628.345
ВИЛУЧЕННЯ НІКЕЛЮ І МІДІ ІЗ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
Студ. В.О. Войтюк, гр. ЛБ-51
Студ. В.А. Березан, гр. ЛБ-51
Наук. керівник доц. Н.Є. Власенко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Очищення стічніх вод гальванічного виробництва можна розділіти на декілька стадій:
накопичення стоків, їх обробка, розділення рідкої і твердої фаз, остаточне очищення води.
Відомий спосіб очищення стічних вод від нікелю на гальванокоагуляційній установці,
основним принципом дії якої є цементація іонів нікелю, присутніх в стічних водах, на поверхні
залізної стружки. Стічні води з гальванічного цеху потрапляють в накопичувач. Після
накопичення стоків для нейтралізації до рН=4.5-5.5 в ємність додається необхідна кількість
концентрованої сірчаної кислоти H2SO4. Потім насосом
суміш перекачується в
гальванокоагулятор. Цей апарат є барабаном, встановленим на катках, що обертаються. У
барабан засипається сталева стружка з щебенем в співвідношенні 10:1. Кількість речовин, що
засипаються, підбирають так, щоб барабан був заповнений приблизно 1/3-1/2 об'єму.
Проходячи через стружку, стічна вода поступово обідняється по нікелю, який осідає на
поверхні стружки за реакцією:
Ni2+ + Fe0 = Ni0 + Fe2+
При обертанні барабана нікель, що осів на стружці, безперервно обдирається за рахунок
тертя стружки об стружку і об поверхню щебеню. Таким чином, при проходженні стоків через
барабан іони нікелю поступово заміщаються іонами двовалентного заліза. Для окислення
надмірного двовалентного заліза в барабан гальванокоагулятора подають стисле повітря.
Процедуру очищення повторюють кілька разів. Коли концентрація нікелю знизиться до 0.1
мг/л, в накопичувач додають необхідну кількість вапна і хлорного вапна. При нейтралізації
стоку вапном розчинене двовалентне залізо переходить в гідроксид двовалентного заліза, який
потім окислюється хлорним вапном до гідроксиду тривалентного заліза Fe (OH) 3. Випадаючи в
осад, гідроксид тривалентного заліза сорбує на своїй розвиненій поверхні інші домішки стічних
вод: гідроксид нікелю, цинку, а також деякі органічні речовини. Згущена у відстійниках
частина стоку, що є пульпою-суспензією гідроксидів металів, насосом подається на фільтрпрес. Фільтрат з фільтр-преса зливається в каналізацію, а осад після просушування підлягає
захороненню. Освітлений стік з верхньої частини відстійників прямує в напірні ємності, звідки
насосом подається на фільтри із зернистим наповнювачем, який складається з кількох шарів
різної товщини поліетиленових гранул, керамзитової і антрацитної крихти. У фільтрах із
зернистим наповнювачем відбувається доочистка води від дрібнодисперсних механічних
домішок.
У гальванотехніці широко застосовують міднення металів, скидати відпрацьовані
електроліти без очищення у відкриті водоймища заборонено. Отже, вилучення сполук міді з
відходів гальванічних виробництв вирішить проблему очищення промислових відходів.
Найбільш розповсюдженим методом очистки відпрацьованих розчинів і стічних вод від
катіонів металів є реагентна очистка. Одним із перспективних типів реагентів для очистки
стічних вод від катіонних домішок металів є комплексоутворювачі із класу
діалкілдітіокарбоматів (наприклад, діетилдітіокарбомат натрію (СН3СН2)2N-C(S)-S-Na), які
володіють властивістю утворювати міцні нерозчинні комплекси металів. Виділення осадків,
утворених в результаті взаємодії металів з діалкілдітіокарбоматами, може виконуватися
методом флотації і фільтрації. Степінь очистки від міді даним способом становить не більше
86% при вихідній концентрації іонів міді 0,2 мг/л.
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УДК 544.653
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НІКЕЛЮВАННЯ
Студ. А.А Зюзюн, гр.МгТЕ-15
Наук. керівник доц. В.О. Ткаченко
Київський національний університет технологій та дизайну

Корозія металів відбувається безперервно і завдає величезних збитків. Підраховано, що
прямі втрати заліза від корозії становлять близько 10% його щорічної виплавки. Внаслідок
корозії металеві вироби втрачають свої цінні технічні властивості. Тому важливе значення
мають методи захисту металів та сплавів від корозії.
Гальванічне покриття відрізняється від інших видів покриттів наявністю особливої
плівки з металу, яка, маючи мінімальну товщину дає можливість забезпечити захист виробів з
металу та інших матеріалів від окислення і корозійних процесів. Разом з тим матеріал отримує
додаткову твердість, а також зносостійкість. Крім того, у матеріалі виникають антифрикційні
властивості. Поліпшується зовнішній вигляд.
Гальваніка отримала широке застосування в автомобільній промисловості, авіації,
радіотехнічній галузі та будівництві.
Правильний вибір оптимального виду покриття відіграє чималу роль. Адже слід
враховувати потенційні контакти поверхні, яка піддається обробці, призначення покриття,
умови використання, методику нанесення, а також фінансову сторону питання.
Застосування гальванічного покриття дає можливість досягти більш високої стійкості.
На деталях, які піддаються інтенсивному тертю, збільшується стійкість до зношування. В свою
чергу хромове, мідне, нікелеве, а також золоте або срібне покриття, придають деталям
надзвичайно привабливого з естетичної точки зору вигляду.
Для енергозбереження пропоную використовувати електроліти які не потребують
значного підігріву. Прикладом такого електроліту може бути: Нікель сірчанокислий 140-200
г/л; Натрій сірчанокислий 50-70 г/л; Магній сірчанокислий 30-50 г/л; Кислота борна 25-30 г/л;
Натрій хлористий 5-10 г/л; Температура, ° C 15-25; Щільність струму 0,5-0,8. А/дм2; pH 5,0-5,5.

УДК 544.634.076.326
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВАЦІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО
ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ З ВОДООРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ
Студ. В.В. Слободян, гр. БТЕ-13
Київський національний університет технологій та дизайну

Наук. керівник В.Є. Тітов
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України

Вивчені процеси електрохімічного виділення водню з нейтральних, кислих, лужних
водних та водно-органічних розчинів на катодах із скловуглецю, модифікованих графеном, та
графеноподібними структурами, вуглецевими багатостінними нанотрубками, піролітичним
графітом, в тому числі з нанесеними на наноструктуровані вуглецеві носії нанорозмірних
частинок металів (Ni, Co, Mo, W). Досліджено вплив різних чинників (кислотність середовища,
температури та ін.) на характеристики процесу електрохімічного виділення водню на
модифікованих електродах та розраховані основні кінетичні параметри перебігу зазначеного
процесу. Встановлено, що на модифікованих наноструктурованих електродах процес
електрохімічного виділення водню відбувається значно легше, що проявляється в зсуві
потенціалу відновлення водню в анодну область (до 400 мВ в кислих розчинах), а також в
збільшенні на 1÷2 порядки щільності струму обміну.
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Вивчено можливість підвищення ефективності спільної електрохімічної конверсії
діоксиду вуглецю – побічного продукту отримання водню з вуглеводневої сировини – з
фреонами CF3CCl3, CF3CHClBr, CF3CFBr2, CF3CH2Br, CF2Br2, та CF3Br з утворенням цінних
фторвмісних
карбонових
кислот
(CF3CCl2COOH,
CF3CClHCOOH,
CF3CH2COOH,
CF3CFHCOOH, CF3CFBrCOOH, CF3COOH тощо) з досить високим виходом (до 78%) за
рахунок проведення процесу в умовах гомогенного і гетерогенного електрокаталіза (зокрема, з
використанням модифікованих електродів). Виявлено каталітичну дію срібного катода в
досліджуваних процесах, що дозволило знизити потенціал їх ведення (на 300 мВ). Показано,
що ще більше зниження потенціалу (до 600 мВ) при високих виходах продуктів
електрохімічного карбоксилювання можна досягти шляхом використання медіаторів переносу
електрона різних класів (комплексних сполук нікелю, стабільних аніон-радикалів та ін.).

УДК 541.138.3
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ СО2 ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЧНИХ
ЗОВНІШНЬОСФЕРНИХ МЕДІАТОРІВ
Студ. Д.С. Артеменко
Київський національний університет технологій та дизайну

Наук. керівник В.Є. Тітов
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України

Серед різних підходів до проблеми утилізації діоксиду вуглецю і використання
його в якості дешевої сировини привертають увагу методи електрохімічноактивованого
введення СО2 в різні органічні субстрати, що дає можливість отримувати цінні
органічні продукти в м'яких умовах в екологічно прийнятних процесах.
Електрохімічний активація (ЕХАР) - це технологія отримання активованих
розчинів електрохімічним впливом. Активовані розчини можуть використовуватися в
різних сферах життєдіяльності людини, але тільки до тих пір, поки вони зберігають
підвищену фізико-хімічну активність.
Показано методом циклічної вольтамперометрії, що ряд медіаторів проявляє
активність у електрохімічній активації СО2.
Показано методом циклічної вольтамперометрії, що 1,4 — діцианобензол не
проявляє активність у електрохімічній активації СО2.
В результаті проведення вольтамперометричних досліджень показано, що
електрохімічно генерується іонами-радикалами ароматичні сполуки азобензен; 1,4 діацетілбензол; 9,10 - діфенілантрацен; можуть взаємодіяти з СО2, виступаючи в ролі
медіатора - переносника електрону. Утворювані аніон-радикали діоксиду вуглецю
здатні зазнавати подальші перетворення з утворенням щавлевої кислоти, карбонатів і
ін. Використання переносників електрону дозволяють істотно знизити потенціал
запровадження процесу ∆Е = 2,8 – 1,4 = 1,4В і істотно збільшити швидкість катодного
відновлення СО2.
Встановлено ефективність електро-каталітичного процесу активації діоксиду
вуглецю, який залежить від різниці потенціалу органічного переносника електрону.
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УДК 669.017
МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ НАПРУГОЮ
Студ. І.І. Возненко, гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

У 1960-х роках були отримані модифікації ИДМ, що дозволили створити позитивний
електрод зі стабільним напругою розряду. Ці модифікації (η-МпО2) мають у своїй структурі
досить велику кількість конституційної води, тобто частина атомів кисню в решітці заміщена
на гідроксильні групи. Ці форми двоокису марганцю мають хороші іонообмінні властивості:
частина протонів в кристалічній решітці може заміщатися на іони цинку. На самому початку
розряду відбувається незначне збільшення рН і напруга дещо знижується. Незабаром
починається вторинна реакція, пов'язана з впровадженням іонів цинку в двоокис марганцю і
утворенням нової фази - гетероліта:
MnO2 + Mn2 ++ Zn2 ++ 2H2O = ZnO * Mn2O3 + 4H +
В результаті цієї реакції злуження розчину призупиняється. Утворений гетероліт НЕ
ізоморфний з двоокисом марганцю і не утворює з ним фази змінного складу. З цієї причини
потенціал позитивного електроду не залежить від ступеня розрядженого. Сумарна реакція в
елементі,що включає дві стадії описується простим рівнянням
Zn + 2МnО2 = ZnО * Mn2О3.
Після початкового зниження напруги через злуження електроліту напруга знову зростає
в результаті збільшення числа центрів кристалізації гетероліта. В ході подальшого розряду
напруга знижується дуже повільно.
Як видно, гідратована форма призводить не тільки до поліпшення форми розрядної
кривої, але і до збільшення ємності. Досягається майже повне використання першої
стадії відновлення двоокису марганцю (до трьохвалентної форми). Однак через сповільненості
стадії така картина спостерігається лише при розряді дуже малою щільністю струму; при
збільшенні розрядного струму починається паралельний процес з утворенням фази змінного
складу, що приводить до зрушення потенціалу. Елементи з гідрованим двоокисом марганцю
можуть використовуватися, зокрема, для живлення наручних електричних годинників.

УДК 621.355.2.035.21
ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗА СВИНЦЕВИМИ
АКУМУЛЯТОРАМИ
Студ. В.О. Майор,гр.БТЕ-1-14
Київський національний університет технологій та дизайну

Найважливішими питаннями догляду за свинцевими акумуляторами є контроль і
коригування рівня електроліту, а також підтримання стану зарядженості при зберіганні.
При роботі акумулятора вода розкладається в результаті корозії свинцевого електрода і
при перезарядці. Відхід частини води знижує рівень електроліту нижче верхньої кромки
електрода і збільшує концентрацію кислоти; і те й інше шкідливо для електродів. Тому в ході
есплуатаціі потребуєтся регулярна доливка дистильованої води. Зазвичай воду доливають до
необхідного рівня.
Частота наповнення системи залежить від умов експлуатації батарей. Звичайні
автомобільні стартерні батареї при щоденному використанні вимагають перевірку рівня кожні
2-3 тижні. Так як при роботі іноді втрачається електроліт (розливанню або винесення в вигляді
туману при рясному газовиділенні), рекомендується періодично перевіряти і концетрацію
кислоти. Цю перевірку проводять за допомогою ареометра по щільності електроліту в
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зарядженому акумуляторі; перед перевіркою (після закінчення заряду або після наповнення)
необхідно витримати акумулятор 2-3 ч для повного вирівнювання концентрації у всіх точках.
Свинцеві акумулятори, залиті електролітом, для уникнення сульфатації допускають
зберігання тільки в зарядженому стані. При тривалому їх зберіганні щомісяця проводять
підзаряд для компенсації самозаряда. Крім того, рекомендується кожні 3-6 місяців проводити
повний цикл розряду і заряду в режимі j = 0,05.
Допускається консервація свинцевих акумуляторів. Для цього їх попередньо
розряджають при Jh = 0,1 до напруги 1,85 В. Потім з них виливають електроліт, декілька разів
ретельно промивають дистильованою водою.
При заряді свинцевих акамуляторів повинні бути дотримані вимоги по техніці безпеки в
зв'язку з виділенням значних кількостей водню: тому приміщення, в яких проводиться заряд,
повинні ретельно вентилювати. При заряді аккумуляторів, в решітках яких міститься сурьма
або миш'як, можливо виділення невеликих кількостей токсичних сполук - стибин SbH3 або
арсину AsH3.

УДК 544.6.018.4
КОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВІТРЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ХДС
Студ. В.І. Самарська, гр. БТЕ-2-14
Наук. керівник ас. О.О. Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

У більшості випадків повітряні електроди виготовляються на основі вуглеводних
матеріалів – активованого вугілля, графіту, сажі і тд. У лужних розчинах активоване вугілля
дякуючи великій площі істинної поверхні може бути використано як каталізатор для реакції
відновлення кисню (хоча його питома активність, віднесена до одиниці площі поверхні, мала);
однак, часто для збільшення активності вводять додаткові металеві або неметалеві
каталізатори. Крім того, вводять гідрофобізуючі добавки.
Основною проблемою, що виникає при довготривалій роботі повітряного електроду,
являється так зване «промокання» електроду, тобто поступове затоплення газових пор рідким
електролітом, внаслідок чого затрудняється підведення кисню.
При роботі газова сторона електроду контактує з повітрям, що завжди містить деяку
кількість двооксидуі вуглецю. В результаті лужний електроліт в порах через деякий час
карбонізується. Крім того, через пористий електрод можливе випаровування води з електроліту
і поступове «висихання» останнього. Ці явища сильно знижують ефективність роботи
повітряного електроду.
При використанні повітряних електродів в кислих або нейтральних розчинах відсутні
ускладнення, визвані карбонізацією електроліту. Елементи з кислими або нейтральними
розчинами могли б працювати в довготривалих режимах розряду, зокрема – в неперервних.
При створенні повітряних або кисневих електродів виникають дві проблеми:
а) підбір ефективного і стабільного каталізатора для даних умов роботи,
б) підбір структури пористого газодифузного електроду.
Структурні фактори особливо важливі для повітряних електродів, так як ці електроди
повинні працювати при прямому контакті з оточуючим повітрям, без надлишкового тиску
газової фази над рідкою (на відміну від інших видів газо-рідких електродів); крім того,
реагуючий газ містить надлишок інвертного компоненту – азоту, що утрудняє підведення
кисню до зони реакції. Робота електроду без надлишкового тиску газа можлива тільки при
значній гідрофобізації пористого електроду.
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УДК 662.9/9
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОХ ТИПІВ ГРАФІТУ ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ АНОДНОГО МАТЕРІАЛУ
ДЛЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ БАТАРЕЙ
Студ. М.М. Суслов, гр. БТЕ-13
Київський національний університет технологій та дизайну

Високий попит на літій-іонні батареї (ЛІБ) в значній мірі визначається швидким
розвитком портативної електроніки, а також необхідністю у пристроях з дуже високими
питомими характеристиками. Літієві сплави і графіт вивчаються в якості анодних матеріалів
для ЛІБ. На відміну від Li металу, графіт не утворює дендрити, які призводять до зниження
циклюємості електродних матеріалів і їх подальшої деградації. Для застосування в електродах з
високою швидкістю розряду, графіти повинні відповідати певним вимогам, а саме мати: (а)
високу питому потужність; (б) мінімальну необоротну ємність при інтеркаляції іонів літію на
першому циклі; (в) високу кулонівську ефективність.
Метою даної роботи було порівняння натурального графіту українського виробника
(компанії "Заваллівський графіт") і комерційного матеріалу (SLC 1 520, США) для
електрохімічних застосувань. На думку багатьох авторів, важливим для отримання графітового
електроду є його обробка в кислотах, що покращує електрохімічні характеристики цього
матеріалу, такі як питома ємність і стабільність при циклюванні.
Електрохімічні вимірювання проводилися в модельних елементах CR2016 монетного
типу проти металевого літію. Склад електрода становив 82% активної речовини, 10%
вуглецевої сажі і 8% ПВДФ. В якості електроліту застосовувався LiClO4 в суміші
етіленкарбоната і диметилкарбоната, в якості сепаратора - Celgard 2500. Були порівняні
початкові потужності розряду природного графіту та комерційного матеріалу.Був показаний
суттєвий вплив кислоти при попередній обробки природного графіту на його розрядні
характеристики.

УДК: 615.3:546.9+671.1
ЗОЛОТО, МІДЬ ТА СРІБЛО В МЕДИЦИНІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Студ. Д.Г. Хашемі, гр. БХФ-2-15
Наук. керівник доц. Ю.В.Борисенко
Київський національний університет технологій та дизайну

За своєю хімічною стійкістю і механічною міцністю золото поступається більшості
платиноїдів, але незамінне як матеріал для електричних контактів. Тому в мікроелектроніці
золоті провідники і гальванічні покриття золотом контактних поверхонь, роз'ємів, друкованих
плат використовуються дуже широко. Золото використовується в ролі мішені в ядерних
дослідженнях, як покриття дзеркал. Тонкі прокладки, виготовлені з м'яких сплавів золота,
використовуються в техніці надвисокого вакууму. Традиційним і найбільшим споживачем
золота є ювелірна промисловість. Ювелірні вироби виготовляють не з чистого золота, а з його
сплавів з іншими металами, значно переважаючими золото з механічної міцності та стійкості.
Сполуки золота входять до складу деяких медичних препаратів, які використовуються
для лікування ряду захворювань (туберкульозу, ревматоїдних артритів і т. д.). Радіоактивне
золото використовують при лікуванні злоякісних пухлин.
Мідь отримують з мідних, мідно-молібденових, мідно-нікелевих і поліметалічних
руд. Багата на мідь їжа така: устриці, печінка корів або овець, зелень маслини, авокадо,
пшеничні висівки, бразильські горіхи, какао і чорний перець. В основному мідь міститься в
крові в складі білків плазми, які називаються церулоплазмінами. Поглинаючись в кишківнику,
мідь переноситься до печінки завдяки зв'язку із альбуміном. Мідь сприяє росту і розвитку, бере
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участь у кровотворенні, імунних реакціях. Мідь потрібна для перетворення заліза організму в
гемоглобін. Надлишкове надходження міді в організм веде до відкладення її в тканинах
(хвороба Вільсона). При надходженні в організм людини надлишкової кількості міді може
виникнути бронхіальна астма, захворювання нирок, печінки, а також просто інтоксикація
організму. Інструменти, виготовлені з міді і її сплавів, не утворюють іскор при ударах, а тому
застосовуються там, де існують особливі вимоги безпеки (вогненебезпечні, вибухонебезпечні
виробництва).
Гарний вигляд срібла, його здатність добре сприймати полірування, його пластичність і
стійкість на повітрі не лише при звичайній температурі, але і при нагріванні; найвища із всіх
металів віддзеркалююча властивість по відношенню до білого світла — всі ці властивості
срібла обумовили його широке використання у виготовленні ювелірних виробів, посуду і
столових приборів, декоративних елементів. Масова частка срібла в організмі людини складає
1•10-6% і накопичується в печінці, нирках, кістковій тканині, залозах внутрішньої секреції. В
добу людина з їжею приймає всередньому 0,088 мг срібла. Срібло чи його сплави
використовують у виробництві посуду і столових приборів, ювелірних виробів, срібних монет,
електричних контактах, ретген-плівках, використовують у якості каталізатора в реакціях
окиснення.

УДК 621.355.9
ДОГЛЯД ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Студ. І.М. Кремлянець, гр. БТЕ-1-14
Наук. керівник проф. В.З. Барсуков
Київський національний університет технологій та дизайну

Акумулятор все своє життя повинен перебувати в стані, при якому його напруга не
перевищує 4,2В й не опускається нижче 2,7В. Ці напруги є показниками відповідно
максимального (100%) і мінімального (0%) заряду. Кількість енергії, що віддається
акумулятором при зміні його заряду від 100% до 0% — це його ємність. Деякі виробники
обмежують максимальну напругу 4.1 вольтами, при цьому акумулятор живе дещо довше, але
його ємність знижується приблизно на 10%. Також іноді нижній поріг підвищується до 3.0
вольтів з такими ж наслідками.
Одним із головних правил експлутації літій-іонного акумулятора є недопускання його
повного розряду. У літій-іонних акумуляторів відсутній так званий ефект пам'яті, тому їх
можна і, більше того, потрібно заряджати, не чекаючи розрядки до нуля. Багато виробників
розраховують термін життя літій-іонного акумулятора кількістю циклів повного розряду (до
0%). Для якісних акумуляторів це 400-600 циклів. Щоб збільшити термін служби вашого літійіонного акумулятора, частіше заряджаєте свій телефон. Оптимально, як тільки показник заряду
батареї опуститься нижче позначки 10-20 відсотків, можете ставити телефон на зарядку. Це
збільшить кількість циклів розряду до 1000-1100.
Цей процес фахівці описують таким показником як глибина розряду (Depth оf
Discharge). Залежність кількості циклів розряду літій-іонного акумулятора від глибини розряду
наведено в табл.
Табл.1 Залежність кількості циклів розряду літій-іонного акумулятора від глибини розряду:
Глибина розряду
Кількість циклів розряду
100% DoD
500
50%DoD
1500
25%DoD
2500
10%DoD
4700
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УДК 544.022.533:544.273
ПЕРША «ПОРИСТА» РІДИНА
Студ. Я.А. Кужель, гр. БШХ 1-15
Наук. керівник ас. О.О.Бутенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Пористі матеріали – це «майстри на всі руки» для інженерного світу. Їх велика площа
поверхні, легка вага і фільтрація використовуються для створення батарей високої
продуктивності і суперконденсаторів, суперлегких матеріалів або фільтрації СО2 з фабричних
труб.
Вчені вже придумали багато легкодоступних матеріалів – у тому числі, глину і мелену
каву, – які мають ці властивості. Але будучи ефективними і недорогими, такі твердотільні
матеріали не так-то просто модернізувати для існуючих установок.
Дослідник Стюарт Джеймс і його команда вже продемонстрували клас рідин, які є
постійно порожнистими на молекулярному рівні і можуть бути використані для більш зручного
захоплення вуглецю або маніпулювати газами новими і більш ефективними способами.
Щоб створити пористу рідину, вчені просто помістили певні порожнисті молекули
клітини в розчинник. Розчинник вибирають так, що його молекули занадто великі, щоб ввести
клітини, залишаючи ці простори для заповнення газом. Отримана концентрація порожніх
клітин більш ніж у 500 разів більша, ніж в аналогічних розчинниках.
Розчинником, обраним для дослідження, був ефір 15-краун-5, а його клітини були
розроблені, щоб відповідати молекулам двоокису вуглецю, метану, азоту і ксенону. Після
тестування вчені повідомили, що їх пориста рідина була в змозі зберегти у вісім разів більшу
кількість газу метану, ніж ефір краун.
Пористі тверді частинки часто є більш ефективними при зборі вуглецю, але систему,
засновану
на
рідинах,
швидше
за
все,
буде
легше
модифікувати.
Пористі рідини також можуть бути використані в якості ефективного газового сепаратора.
Навіть коли молекули газу наситить рідина, вони можуть бути швидко витіснені іншими
органічними молекулами, розмір яких краще підходить для клітин.

УДК 621.355.8
ЛУЖНІ МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВІ ХДС
Студ. І.Г. Бишовець, гр. БТЕ-1-14
Київський національний університет технологій та дизайну

Перші повідомлення про лужні марганцево-цинкові елементи з'явилися ще в кінці 19
століття. В 1912 році було запропоновано сухий елемент такого типу. Але лише на початку 50-х
років перші зразки таких елементів з'явилися на ринку. Вони ще не допускали розряда
підвищеними струмами. В 60-х роках в результаті інтенсивних робіт початих в СРСР, які і
надалі проводяться в різних країнах, були створені поліпшені варіанти, які набули широкого
поширення. В даний час проводяться роботи по використанню цієї системи для створення
акумуляторів.
Використовуючи лужний електроліт та інші активніші інгредієнти, лужний елемент
отримав значні переваги в роботі порівняно з вугільно-цинковими батарейками. Лужна
батарейка має більшу щільність енергії , більший термін зберігання та багато інших переваг
порівняно зі звичайними вугільно-цинковими батареями.
Лужні батарейки добре підходять для пристроїв з енергоспоживанням від десятків до
кількох сотень міліампер - за ємності порядку 2 ... +3 А*год вони забезпечують цілком
розумний час роботи. На жаль, є в них і істотний мінус: великий внутрішній опір . Якщо
навантажити батарейку дійсно великим струмом, її напруга сильно впаде, а значна частина
енергії буде витрачатися на нагрівання самої батарейки - в результаті ефективна ємність
лужних батарейок сильно залежить від навантаження .
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Лужні марганцево-цинкові елементи потребують обережності в експлуатації, так як в
деяких випадках можливе протікання електроліту через різке і швидке наростання
внутрішнього тиску, наприклад при коротких замиканнях, різких температурних змінах і т.д.
Щоб зменшити небезпеку газовиділення і протікання електроліту, коли розряжені електричні
елементи залишаються в замкненому електричному ланцюгу, інколи застосовують той самий
прийом, що і в ртутно-цинкових елементах - обмежують загальний запас цинку в елементі (
хоча при цьому ємність елементу знижується).
Термін зберігання батарей залежить від рецептури активних мас, конструктивного
виконання та розмірів батарей і складає від від 1 до 3 років. Наприкінці гарантованого терміну
збереження втрати ємності елемента можуть складати до 30–40% від номінальної її величини.
У деяких виробників термін зберігання батарей наблизився до 10 років.

УДК 621.039.542.4
АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ РІДКОГО ПАЛИВА
Студ. А. Гондовська, гр. ЛЦ-41
Наук. керівник доц. В.А. Потаскалов
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Для забезпечення економіки України паливно-енергетичними ресурсами важливого
значення набуває виробництво та споживання альтернативних видів рідкого та газового палива
на основі джерел та видів енергетичної сировини. До нетрадиційних джерел та видів
енергетичної сировини належить сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі
речовини залучення нетрадиційних, нафтові, газові, газоконденсатні родовища, тощо,
виробництво і переробка яких потребує застосування принципово нових технологій. Науковці
стверджують, що з цукру, що міститься в фруктах, можна одержувати новий вид палива.
Паливо з фруктози, а саме диметилфуран (CH₃)₂C₄H₂O , здатне зберігати на 40 % більше
енергії, ніж етанол. Поруч із відкриттям палива з фруктози вчені заявили, що наявні сьогодні
технології дозволяють виробляти біологічне паливо з пальмового олеїну, та інших матеріалів,
включаючи деревину, бур'яни і навіть пластикові пакети. Але сьогодні основною перешкодою є
дорожнеча процесу вироблення біопалива. Так, будівництво нових виробничих потужностей
коштуватиме в десять разів дорожче, ніж знадобилося на спорудження існуючих підприємств із
отриманню біологічного палива.
Відомі результати досліджень з отримання альтернативного палива з солоної води. У
апараті Канзіуса вода піддається впливу радіохвиль, які послаблюють зв'язок між її
компонентами і вивільняють водень. За наявності іскри водень спалахує і горить рівним
полум'ям, температура якого, як свідчать експерименти, може перевищувати 1600 оС. Воду не
потрібно піддавати ніякому спеціальному очищенню, годиться будь-яка солона вода, зокрема
узята безпосередньо з моря. Якщо експерименти підтвердять, що апарат Канзіуса енергетично
вигідний (отримана енергія перевищує енергію, затрачену на генерацію радіохвиль), це
відкриває великі перспективи перед паливної галуззю.
Пластикові пакети – цінна сировина для виробництва якісних нафтопродуктів.
Головний біль екологів та комунальних служб, джерело сміття і забруднення навколишнього
середовища пластикові пакети можуть бути перетворені в дизельне паливо, природний газ та
інші корисні вуглеводневі продукти. Інші можливі продукти, такі як природний газ,
розчинники, бензин, віск та мастильні масла теж можуть бути отримані з тих самих
пластикових пакетів, які поки безцільно отруюють природу. Пошук альтернативних видів
палива має важливе значення в розвитку кожної держави, адже енергетична незалежність є
пріоритетною в економічному розвитку. Але для запровадження нових видів палива потрібне
фінансування, і не маленьке. Такі альтернативи палива можуть використовуватися і в Україні,
адже ресурси є, але нажаль не достатнє фінансування не дає можливості розвинутися цьому
напрямку енергетики.
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УДК 547.636.2
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ЕТЕРИФІКАЦІЇ – СИНТЕЗ БЕНЗИЛФЕНІЛОВОГО
ТА ДИБЕНЗИЛОВИХ ЕТЕРІВ
Студ. О.Л. Сідлярська
Наук. керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Дибензиловийетер є допоміжною речовиною, яка займає проміжне положення між
важко леткими розчинниками і помітно летючими при високій температурі пластифікаторами.
Дибензиловийетер розчиняє ацетат целюлози, бензилцелюлозу і полівінілхлорид, він з успіхом
застосовується для підвищення еластичності і морозостійкості вулканізованих канчуків. Також
використовується як ароматизуюча речовина і як фіксатор запахів парфумерії.
Класичним методом одержання етерів є дегідратація спиртів в присутності сульфатної
кислоти як каталізатора. Наявність сульфатної кислоти призводить до побічних реакцій, які
зменшують вихід основного продукта. Ці недоліки відсутні при використанні галогенопохідних
і алкоголятів. Таким методом були одержані наступні етери: етилбензиловий, фенілбензиловий,
дибензиловий. Найкращий вихід спостерігався у випадку фенілбензиловогоетеру для якого був
знятий ІЧ – спектр, а також дибензиловий і етилбензиловийетери будуть досліджуватися за
допомогою ІЧ – спектроскопії.
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УДК 547.463.2
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ УТВОРЕННЯ АКОНІТОВОЇ КИСЛОТИ
ТА ЇЇ ЕСТЕРІВ
Студ. А.С. Жук
Наук. керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Транс-аконітова кислота(транс-1-пропен-1,2,3-трикарбонова кислота) – похідна
лимонної кислоти. Добувають шляхом відщеплення від лимонної кислоти молекули води при
нагріванні з сірчаною кислотою зі зворотним холодильником, протягом 6-7 годин.
Молекулярна маса 174,12 а.о.м, температура плавлення 180 – 198 0С.
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Триметиловий ефір транс-аконітової кислоти – відноситься до складних ефірів. Відомо
декілька способів отримання ефіру. Перший спосіб полягає у взаємодії пропаргілового спирту
з окисом вуглецю та метанолом в середовищі хлориду паладію, при температурі 100 0С і тиску
100 кг/см2 .
В основі іншого способу, лежить реакція тримеризації метилового ефіру діазооцтової
кислоти за присутності каталітичної суміші, що складається з хлориду міді, хлориду цинку,
піридину, при температурі 20 - 40 0С в середовищі хлористого метилену.
Бензиловий ефір транс-аконітової кислоти – оримано в результаті реакції естерифікацї
транс-аконітової кислоти та бензилового спирту. На даному етапі проводиться дослідження
будови одержаного естеру(моно, ди-, три-) за допомогою ІЧ-спектрометрії.
H
C
H2

OOC
(Z )

C

C

H O O C H 2C

H
HOOC
(E )

C
H O O C H 2C

C
H2

C 6H 5C H 2O H
C

COOH

H

OOC

(E )

C

C

H O O C H 2C

COO

COOH

CH2

C
H2

355

H

OOC

(Z )

C

C

O O C H 2C

COO

CH2

CH2

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Прогресивні хімічні та електрохімічні технології і матеріали

УДК 547-316
СИНТЕЗ І ВИКОРИСТАННЯ БЕНЗОФЕНОНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ
Студ. В.В. Заєць
Наук.керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Деякі похідні бензофенону збуджуються під дією світла, віддаючи енергію у вигляді
випромінювання – флуоресціюють.
Застосовують бензофенон для захисту тканин і пластмас від руйнівної дії світла, тому
що він «бере удар на себе» поглинаючи короткохвильове ультрафіолетове випромінювання, яке
має велику енергію, і потім віддає отриману енергію вже у вигляді нешкідливого,
довгохвильового флуоресцентного випромінювання. Завдяки тому, що бензофенон здатний
поглинати і відбивати УФ-випромінювання, він може тривалий час зберігати речовини від дії
світла. Тому його використовують в якості фотостабілізатора і фіксатора запаху і додають у
віддушку для мила, деякі парфуми, косметику, а також в деякі барвники і пігменти для захисту
від УФ-випромінювання.
Бензофенон отримують за реакцією Фріделя – Крафтса при взаємодії бензолу з
хлористим бензоїлом в присутності хлористого алюмінію як каталізатора.

Бензофенон використовували для синтезу бензпінакону та бензпінаколіну.
Для того, щоб здійснити синтез потрібно прокип’ятити суміш з цинкового пилу, оцтової
кислоти, води та бензофенону. Після охолодження випадає бензпінакон. Температура
плавлення 185 – 186 °С.

бензофенон

бензпінакон

бензпінаколін

Отриманий бензпінакон прокип’ятили з добаванням йоду та льодяної оцтової кислоти.
Відфільтрували , промили невеликою кількістю спирту для видалення йоду та висушили на
повітрі. Температура плавлення 178- 179 °С.
Бензпінакон буде досліджуватись в реакціях одержання його похідних (етери,естери), а
також для вивчення їх властивостей.
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УДК 547.473.5
СИНТЕЗ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
Студ. А.О. Гавлюк
Наук. керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Феноксіоцтову кислоту і її похідні відносять до селективних сільськогосподарських
гербіцидів, гарна розчинність і висока токсичність яких обумовлює необхідність їх моніторингу
в грунтовій і питній воді. Для аналізу цих з'єднань може бути використана капілярна газова
хроматографія з мас-селективним детектуванням їх дериватів або ВЕРХ (високоефективна
рідинна хроматографія) з УФ-детектором на діодній матриці.
Феноксіоцтову кислоту можна застосовувати для синтезу 2,4-дихлорбензойної кислоти і
інших стимуляторів зростання рослин. 2,4-дихлорбензойна кислота виявляє сильні
протизапальні та жарознижувальні дії. Експериментальні дослідження на лабораторних
тваринах підтвердили наявність цих дії у 2,4-дихлорбензойній кислоті.
Отримували феноксіоцтову кислоту при взаємодії розплавленого фенолу з
монохлороцтовою кислотою у присутності водного розчину лугів.

Властивості феноксіоцтової кислоти – безбарвна кристалічна речовина; молярна маса =
152,15. Т.пл. 98-1000С. Т.кип. 2850С (з розкладанням). Розчинність у воді - 1,2% при 100С.
Розчиняється в етанолі, бензолі, ефірі, оцтовій кислоті.
Метиловий ефір феноксіоцтової кислоти використовують для профілактики та
лікування подразнюючого і алергічного контактного дерматиту.

Для вивчення властивостей ми синтезували бензиловий естер феноксіоцтової кислоти.

УДК 547.1-32
СИНТЕЗ АЗЕЛАЇНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
Студ. А.С.Квасун
Наук. керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Азелаїнова кислота - застосовується у виробництві поліамідів, полімерів і поліуретанів;
алюмінієва сіль азелаїнової кислоти - загущувач силоксанових мастил. Деякі диефіри
азелаїнової кислоти входять до складу висококиплячих рідких теплоносіїв. Ди (2,7диметилоктил) азелаїнат - масло для дифузійних насосів. Поліефіри на основі азелаїнової
кислоти і етиленгліколю застосовують при виготовленні бензо- і мастилостійких
трубопроводів, шлангів, електрошнурів. Ефіри азелаїнової кислоти з 2-етилгексанол компоненти мастил для поршневих і реактивних двигунів. Дибутил-, диізобутил-, ди(2етилбутил) - , диізооктил- і ди (2-етилгексил) азелаїнати - морозостійкі пластифікатори ПВХ,
ефірів целюлози, каучуку, компоненти морозостійких мастил.
В промисловості азелаїнову кислоту отримують із олеїнової або лінолевої кислоти
озонолізом або окисленням Н2O2, Сr2O3, KMnO4.

357

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Прогресивні хімічні та електрохімічні технології і матеріали
В лабораторних умовах ми спочатку омилювали рицинову олію, в наслідок чого
отримали рицинолеву кислоту. При окисненні її отримали азелаїнову кислоту .

Азелаїнова кислота може утворювати повні і неповні естери. Для вивчення
властивостей синтезували її повнй естер – дибензилазелаїнат (можливе утворення
монобензилазелаїнату).

Отже азелаїнова кислота та її похідні знаходять своє застосовування у багатьох галузях
промисловості і подальше детальне дослідження може відкрити й інші спектри її застосування.

УДК 547.655.1
СИНТЕЗ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 2,2'-ДИГІДРОКСІ-1,1'-БІНАФТИЛУ
І ЙОГО ПОХІДНИХ В АСИМЕТРИЧНОМУ КАТАЛІЗІ
Студ. Я.Е. Свірська
Наук. керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

β-нафтол застосовується при виробництві органічних барвників, у парфумерній
промисловості (метиловий ефір β–нафтола), в медицині, в виробництві фарбувальних речовин,
для отримання 1,1'-бінафтола.
Нафтол та його похідні, які не містять замісників у положенні 1, при дії розчину
хлориду заліза(III) кількісно перетворюються в похідні 2,2'-дигідроксі-1,1'-бінафтила.

2,2' -дигідроксі-1,1'–бінафтил
2,2'-дигідроксі-1,1'-бінафтил
являє
собою
органічну
сполуку,
яка
часто
використовується в якості ліганди для перехідних металів при каталізі асиметричного синтезу.
Асиметричний каталіз комплексами перехідних металів хімічних реакцій - це один з
основних і найбільш гнучких методів в асиметричному синтезі.
Бінол (2,2'-дигідроксі-1,1'-бінафтил) має осьову хіральність і два енантіомера, може
бути легко відділений і стійкий до рацемізації. Хіральність може бути використана як
характерна властивість для виявлення протеїнів на мікроскопічних зразках, без потреби у
використанні спеціальних міток. Коли світловий пучок лазера падає на досліджувану поверхню
з протилежних напрямків, хіральні молекули випускають вторинний сигнал перпендикулярно
поверхні, який можливо виділити і вивчити. Його інтенсивність прямо пропорційна щільності
упаковки хіральних молекул на поверхні.
Бінол синтезували для одержання його похідних по гідроксильним групам і вивчення їх
властивостей і можливого використання.
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УДК 547.78
БЕНЗІМІДАЗОЛ ТА ЙОГО ПОХІДНІ
Студ. M.Ю. Щерба
Наук. керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Тривале збереження бензимідазолів на оброблених поверхнях дає можливість
застосовувати їх для обробки плодів при транспортуванні або закладці на зберігання (особливо
тіабендазола).
Крім чисто фунгіцидних, бензімідазоли мають ще й іншими властивостями. Заміщення
групою трифлюорометилу перетворює бензімідазоли в гербіцид хлорфуразол. Поряд з
використанням в практиці сільського господарства, деякі похідні бензимідазолів
застосовуються як антигельмінетиків у медичній і ветеринарній практиці (тіабендазол).

.
Бензімідазол отримували шляхом нагріваня о-фенілендиаміну(1,2-диамінобензолу) з
мурашиною кислотою. В якості проміжного продукту цієї реакції утворюється N-ацилпохідне
о-диаміна, яке в умовах кислотного каталізу циклізується у відповідний бензімідазол. У разі
взаємодії орто-фенілендіаміна з оцтовою кислотою виходить 2-метилбензімідазол .
До похідних бензімідазолу відносяться: альбендазол, камбендазол, мебендазол,
оксибендазол, оксфендазол, парабендазол, тіабендазол, фенбендазол, флубендазол.
Бензімідазоли отримують при дії карбонових кислот на о-фенілендіамін. Бензімідазол
володіє меншою основністю, ніж імідазол. При дії перманганату калію піддається окисленню
бензольне кільце і утворюється імідазол-4 , 5-дикарбонова кислота.
Бензімідазол за своїми властивостями займає проміжне місце між нафтоїдним і
бензоідним біциклами.Синтезовані бензімідазол і 2-метилбензімідазол досліджувались за
допомогою ІЧ- спектроскопії.

УДК 547.1-32
ЕСТЕРИ ЩАВЛЕВОЇ КИСЛОТИ
Студ. О.В.Ковальчук
Наук. керівник доц. В.Й.Рокицька
Хмельницький національний університет

Щавлеву кислоту застосовують:
- у хімічній промисловості застосовують в органічному синтезі, при виробництві
пластмас, чорнила, у синтезі барвників;;
- у текстильній та шкіряній промисловості застосовують при фарбуванні вовни та
шовку, при дубленні шкіри;
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- при виробництві синтетичних миючих засобів у якості відбілюючого та
дезинфікуючого засобу, засоби для чищення та видалення сечового каменю;
- у системах очищення води застосовують як хімічний спосіб очищення та зниження
жорсткості води, очищення теплоносіїв на АЕС;
Основні області застосування щавлевої кислоти - це очищення або відбілювання.
Всіма хімічними властивостями, характерними для карбонових кислот, володіє щавлева
кислота. Двоосновні кислоти вступають в усі хімічні реакції, характерні для одноосновних
кислот: утворення солей, естерів, ангідридів, галоген ангідридів та ін., як за однією, так і за
двома карбоксильними групами.Крім того, двоосновні кислоти виявляють і специфічні
властивості, які зумовлені відстанню між карбоксильними групами. Кислоти, в яких
карбоксильні групи знаходяться поруч (положення 1,2 — щавлева кислота) або через атом
Карбону (положення 1,3 — малонова кислота і її похідні) за умов нагрівання до 150-170°С
розкладаються з відщепленням карбон(IV) оксиду й утворенням одноосновних кислот:
У лабораторних умовах добували кислоту окисленням сахарози нітратною кислотою:
C12H22O11 + 12HNO3 → 6C2H2O4 + 6NO2 +11H2O
Похідні щавлевої кислоти - диалкілоксалати, головним чином диетилоксалат застосовуються як розчинники целюлози. Ряд складних ефірів щавлевої кислоти і заміщених
фенолів використовуються як хемілюмінесцентні реагенти. Одержували дибензилоксалат (має
люмінесцентні властивості)для вивчення його властивостей і можливого застосування:

УДК 547.1-32
ЛЕВУЛІНОВА КИСЛОТА І ЇЇ ЕСТЕРИ
Студ. К. М. Щирук
Наук. керівник к. х. н. В. Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Дослідження левулінової кислоти є важливим, оскільки в даний час (на 2015 рік) вона
розглядається як потенційний замінник палива з нафтопродуктів, в Італії ведуться дослідження
по її виробництву в промислових масштабах з харчових і сільськогосподарських відходів.
Левулінова кислота має сильну антибактеріальну властивість – консервант рослинного
походження, природна альтернатива синтетичним консервантам. Має широкий
антибактеріальний спектр захисту, має антисептичні властивості, також її дуже часто
застосовують для регуляції рівня рН.
Левулінова кислота і її солі широко використовуються у фармацевтиці і в органічному
синтезі, естери левуліновой кислоти є хорошими пластифікаторами.
Метод отримання естерів левуліновой кислоти з фурфурилового спирту і аліфатичних
спиртів є найкращим, оскільки головним завданням запропонованого способу є збільшення
виходу естерів левуліновой кислоти, виключення з процесу агресивних кислот, що викликають
корозію устаткування і спрощення технології в цілому. Проте є недоліки цього методу:
використання в якості каталізатора газоподібних галогенводнів HCl, HBr та низький вихід
ефірів (52-67%).
Левулінову кислоту (4-оксопентанову кислоту) отримували дією хлоридної кислоти на
цукор(крохмаль):
C12H22O11 + HCI → CH3 – CO – CH2 – CH2 – COOH
Ми синтезували бензиловий естер левулінової кислоти за схемою:
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Бензиловий
ІЧ – спектроскопії.

естер

левулінової

кислоти

буде

досліджуватися

за

допомогою

УДК 547-316
СИНТЕЗ І ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНИХ ФТАЛЕВОЇ КИСЛОТИ
Студ. А.О. Васільєва
Наук. керівник доц.В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Фталева кислота - найпростіший представник двоосновних ароматичних кислот,
отримують окисленням нафталіну. Фталеву кислоту використовують у виробництві красителів,
ароматизаторів, фармацевтичних препаратів і синтетичних волокон. На основі фталевої
кислоти синтезують антрахінон, який має велике значення у медицині.
Фталева кислота - кристалічна речовина, при нагріванні вище 200 ° C втрачає воду, при
цьому утворюється фталевий ангідрид.
Похідне фталевої кислоти- фталонова кислота, утворюється при окисненні нафталіну
калій перманганатом.

нафталін

фталонова кислота

альдегідофталева кислота

Фталонова кислота, як двоосновна може утворювати 2 види похідних, повні та неповні
солі, естери, ангідриди та аміди.

фталонова кислота

диетилфталонат

Досліджували можливість утворення повних естерів фталонової кислоти з етанолом і
бензиловим спиртом.
Отож, фталева кислота та її похідні мають досить велику перспективу у їх застосуванні.
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УДК 547.814.04
ЗАСТОСУВАННЯ КУМАРИНІВ У ТЕКСТИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Студ. В.Ю. Кошельник
Наук. керівник доц. В.Й. Рокицька
Хмельницький національний університет

Кумарини широко застосовуються в промисловості як флуоресцентні відбілювачі,
барвники і маркери в текстильній, полімерній, поліграфічній та фото-кінопромисловості.
До флуоресцентних барвників відносяться також оптичні відбілювачі, які широко
застосовують у побуті та техніці. Оптичні відбілювачі – це речовини, що є флуоресціюючими
барвниками, які мають властивість перетворювати невидимі ультрафіолетові промені, що
падають на тканину, на видимі блакитні і сині відбиті промені, які змішуючись зі жовтуватим
відтінком білизни дають у результаті білий колір. Оптичні відбілювачі, покращуючи білизну
тканини, не видаляють з білизни кольорових плям.
Одним із методів синтезу кумаринів із замісниками в положення 3 є реакція
Кневенагеля – взаємодія саліцилових альдегідів з ацетооцтовим ефіром в присутності
органічних основ.
Одним із найкращих каталізаторів для цієї реакції є піперидин ( К= 11,12). Подібну
основність має диетиламін ( К= 10,93). При використанні піридину ( К=5,23 ), основність якого
значно менша, ніж у піперидину, реакція не відбувається.

Вихідні альдегіди – саліциловий і 2-гідроксі-1-нафтальдегід – були синтезовані
реакцією Раймера – Тімана.
Синтезовані кумарини будуть використані для конденсації із ароматичними
альдегідами. Синтез і дослідження властивостей кумаринів надають можливість створити нові
речовини і вказати напрямки їх застосування. Отже, застосування кумаринів допоможе знайти
нові шляхи розвитку легкої промисловості.
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Промислова фармація

Підсекція «Промислова фармація»
УДК: 615.276, 616.71-007.234
МОДЕЛЮВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ЗАСОБУ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ
Студ. С.С. Лазун
Наук. керівники: доц. В.І. Бессарабов, Г.І. Кузьміна
Київський національний університет технологій та дизайну

Сьогодні виділяють більше сотні різних ревматичних захворювань, і одним з найпоширеніших є
остеоартроз (ОА). Частота виявлення ОА підвищується з віком - у людей старше 60 років він
діагностується в 97%. ОА спостерігається значно частіше у жінок в порівнянні з чоловіками. Основна мета
при терапії ОА - купірування больового синдрому, зменшення функціональної недостатності суглобів,
уповільнення прогресування захворювання і, таким чином, поліпшення якості життя пацієнтів. Серед
препаратів при ОА, можна виділити нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) і структурномодифікуючі препарати (хондропротектори).
Метою даної роботи є огляд анальгетичних і хондропротекторних властивостей НПЗЗ,
визначення оптимального варіанту для моделювання нового протизапальний засобу.
Проведена порівняльна характеристика НПЗЗ (літературний огляд), з огляду на вплив на синтез
компонентів матриксу хряща при ОА: інгібуючі (індометацин, напроксен, ібупрофен, німесулід),
нейтральні (піроксикам, набуметон), стимулюючі (тенідап, ацеклофенак).
Раціональність застосування ацеклофенака у хворих ОА пояснюється особливостями впливу на
метаболізм основної речовини гіалінового хряща. Згідно з результатами дослідження, проведеного in vitro,
ацеклофенак і його метаболіти повністю блокують синтез простагландину Е2 в синовіальній рідині, який
задіяний в процесах запалення. Лікувальний ефект проявляється за допомогою також інгібування ІЛ-6 і
ФНП-α, зниження експресії молекул адгезії, придушення продукції оксиду азоту і впливу на вільні
радикали. Препарат проявляє виражену профілактичну дію, запобігаючи розвитку гострого артриту.
Ацеклофенак, на відміну від напроксена, здатний підвищувати синтез протеогліканів, нормалізує
протеоглікановий склад гіалинового хряща. Ацеклофенак сприяє експресії протеогліканів і гіалуронової
кислоти як в преклінічній, так і в пізній стадії ОА. Він стимулює синтез глікозаміногліканів в хрящі у
хворих на ОА в порівнянні з диклофенаком і напроксеном, які не володіють такими властивостями, може
також мати і репаративні властивості відносно хряща.
Другим компонентом було обрано хондроїтин сульфат. Він бере участь у побудові основної
речовини хрящової і кісткової тканини. Покращує фосфорно-кальцієвий обмін у хрящовій тканині,
пригнічує ферменти, що порушують структуру і функції суглобового хряща, гальмує процеси дегенерації
хрящової тканини. Стимулює синтез глюкозаміногліканів, сприяє регенерації хрящових поверхонь і
суглобової сумки.
Отже, застосування ацеклофенака при ОА надає як симптом-модифікуючих, так і патогенетичний
ефект за допомогою інгібування прозапальних цитокінів, ферментів, що розщеплюють міжклітинний
матрикс хряща, і активації процесів синтезу його компонентів - протеогліканів і гіалуронової кислоти.
Хондроїтин сульфат надає симптоматичний ефект і низьку токсичність, але величина ефекту мала –
запропоновано поеднання хондроїтину сульфату з ацеклофенаком в одному препараті для лікування
остеоартрозу, так як ці речовини при комплексному використанні дають кращий ефект.
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Вступ. Сьогодні питання екологічної безпеки посідає одне з провідних місць у всьому
світі. Особлива увага приділяється хімічній та фармацевтичній промисловості. Посеред
багатьох хімічних речовин важливо надати увагу фосфорганічним сполукам (ФОС). Досить
актуальною є тема знешкодження хімічної зброї, в складі якої саме ФОС є основними
компонентами. Не можна оминути питання впливу на навколишнє середовище пестицидів, що
містять ФОС. Надзвичайно важливим завданням є дослідження впливу цих сполук на живий
організм, їх метаболізму, токсичність, а також доцільність використання ФОС у якості
активних фармацевтичних інґрідієнтів. Таким чином, перед нами постає завдання: пошук
нових, безпечних методів знешкодження ФОС від залишків хімічної зброї, очищення ґрунтів,
водоймищ та стічних вод від пестицидів, а також очищення обладнання при виробництві
фосфорганічних препаратів.
Мета. Вивчення впливу фосфорорганічних сполук на живий організм та пошук
способів їх знешкодження.
Методи, об'єкти дослідження. Огляд літературних джерел в області ФОС за останні 15
років.
Результати. ФОС є незворотними інгібіторами холінестераз (ХЕ), ацетилхолінестераз
(АХЕ) і бутирилхолінестераз (БХЕ). АХЕ грає головну роль в холінергічній системі,
завершуючи дію ацетилхоліну. Таким чином, синаптичні АХЕ є первинними мішенями ФОС.
Найбільш важливим фактором, токсичності ФОС, є реакційна здатність фосфорного центру,
яка, у свою чергу, визначається природою і розміром груп, пов'язаних з атомом фосфору.
Природний захист від токсичної дії ФОС при дермальній взаємодії забезпечується ендогенними
ферментами, які містяться в шкірі. Саме вони, відіграють роль природного захисту від ФОС.
Численні дані свідчать про виникнення хромосомних аберацій лімфоцитів у жителів територій,
прилеглих до сільськогосподарських зон, що піддаються обробці ФОС, а також у людей, які
були задіяні у виробництві і застосуванні ФОС. Сьогодні відомо багато методів знешкодження
та утилізації ФОС, але найбільш економічно та екологічно обґрунтованими є методи
іммобілізації, захоронення, термічної та реагентної переробки. Особливу зацікавленість
виявляють саме реагентні способи знешкодження. Так, наприклад, пропонуеться розкладати
ФОС шляхом обробки водно-лужним розчином при мольному співвідношенні пестицидний
препарат: NaOH – 1:7. При чому, в ході гідролізу за певних умов, спостерігається утворення
Na3РO4, процентна маса якого становить 91,06% по відношенню до вихідних речовин.
Висновки. Огляд літературних джерел показав, що проблема токсичної дії
фосфорганічних речовин існує, і проявляється в різних сферах життя населення. Пошук нових
ефективних та безпечних способів знешкодження зможе не лише підвищити безпечність їх
використання, а й розширити області застосування ФОС.
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Рак (онкологія) ― захворювання древнє. Воно вражає всі живі організми, за винятком
одноклітинних. Рак набагато старше людини. На це вказують палеонтологи, які
виявили пухлинні захворювання в кістках динозаврів. А вони, як відомо, мешкали на землі
багато мільйонів років тому. Оперативне втручання; променева терапія і хіміотерапія ― ось
головні методи лікування раку. Чи достатньо вони ефективні? Після хірургічної операції, навіть
самої радикальної і проведеної до того ж при ранній стадії раку, не можна гарантувати, що в
організмі не збереглися або не з'явилися знову пухлинні клітини. Цей діагноз лікарів здатний
шокувати навіть сильної духом людини. Це страшний бич нашого часу. Але рак теж може бути
злоякісними і доброякісними. І той, і інший потребують хірургічного втручання. Тільки
злоякісний підступний тим, що пустивши раз метастази (подібно до щупалець), в різні сторони,
він поступово виводить з ладу всі органи, і в кінцевому рахунку призводить до смерті.
Головними збудниками і провокуючими факторами Раку стають речовини під назвою
канцерогени. Встановлено, наприклад, що нестача вітаміну А в кілька разів підвищує
чутливість епітеліальних клітин до дії канцерогенів. Канцероген є шкідливим агентом, який
зважаючи власних хімічних і фізичних властивостей може призводити до незворотного
пошкодження генетичного апарату, що сприяє втраті організмом контролю над соматичним
розвитком клітин. Шкідливі токсичні речовини призводять до зміни клітин на генетичному
рівні. В результаті ― раніше здорова клітина перестає виконувати покладені на неї функції.
Насичення організму канцерогенними речовинами несе в собі небезпеку для здоров'я і життя,
незалежно від їх характеру і концентрації. При цьому негативний вплив може проявлятися не
відразу. Втім, канцерогени ― це не одні лише шкідливі хімічні складові, але також численні
фізичні фактори, невидимі випромінювання і деякі мікроорганізми.
Хімічні канцерогени можуть бути поділені на дві групи в залежності від їх природи.
Більшість канцерогенних хімічних сполук мають антропогенне походження. Поряд з ними були
виявлені природні канцерогени, не пов‘язані з виробничою або іншою діяльністю людини.
Останнім часом запропоновано новий препарат ― «поліфітовое масло». Отримують
його з шипшини, обліпихи, кропиви, солодки, чебрецю і меліси. Крім каротиноїдів, в його
складі такі діючі речовини, як ефірні масла, фітонциди, дубильні речовини, сапоніни,
антраглікозіди, органічні кислоти, кумарини, вітаміни, жирні олії, бальзами, ферменти,
смоли, мікроелементи
Велике місце в фітотерапії онкологічних захворювань займають рослини, що містять
фенольні з'єднання ― флавоноїди, дубильні речовини.
Для лікування раку використовуються дуже багато рослин. Серед них, насамперед, слід
назвати ті, які володіють безпосередньою дією на пухлинні клітини. Це, наприклад: барбарис,
калина червона, капустяний сік, кропива дводомна, барвінок рожевий, береза бородавчаста.
Зрозуміло, що довго не можна застосовувати одні й ті ж трави та препарати з них.
Оптимальним буде зміна лікування через 1-1,5 місяця. Як правило, ефект лікування травами
значно поступається ефекту хіміо- і променевої терапії. Тому вони не можуть їх замінити і
розцінюються, як правило, лише як допоміжне лікування.
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Жива речовина - вся сукупність живих організмів в біосфері, незалежно від їх
систематичної належності.Основними її характеристиками є сумарна більшість, хімічний склад
та енергія.
Енергія живої речовини біосфери насамперед проявляється у здатності організмів до
розмноження і поширення. Життя на планеті має значну стійкість до змін інтенсивності різних
екологічних факторів, що визначає межі біосфери.Однією із властивостей живої речовини є її
постійний обмін з довкіллям. У наслідок цього через організми проходить значна кількість
хімічних елементів.
Жива природа – цілісна, проте неоднорідна система, якій властива ієрархічна
організація.
Ще в першій половині 19 ст. було отримано дані ,що підтверджували єдність
походження всього органічного світу. До них відноситься виявлення клітинної будови рослин,
тварин і людини. Порівняльно-анатомічні дослідження сучасних прогресивних і примітивних
форм дозволяють виявити «перехідні форми», які допомагають відтворювати шляхи еволюції
окремих груп організмів. Так, у живій природі біосфера складається з біогеоценозів,
представлених популяціями організмів різних видів, а тіла організмів мають клітинну будову.
Ієрархічний принцип організації дає змогу виділити у живій природі окремі рівні. Зазвичай
виділяють п’ять рівнів організації живих систем: молекулярно-генетичний; клітинний;
організмовий; популяційно-видовий; біогеоценотичний.
Царства живої природи - вищі таксономічні категорії в системі органічного світу.
Розподіл існуючої живої природи на царства вважається цілком обгрунтованим з точки зору
еволюції.
Найвищим систематичним таксоном у системі живого світу вважається царство. Іноді
вживається категорія надцарство. У цьому випадку всі живі організми групують у надцарство
Прокаріоти і надцарство Еукаріоти.
Прокаріоти представлені царством дроб’янки, до яких належать бактерії і синьо-зелені
водорості, що не мають клітинного ядра.
До надцарства Еукаріот належать царства: рослини, тварини, гриби.
Царство рослини об'єднує живі організми, що володіють характерними ознаками. Всі
вони є автотрофами, тобто можуть здійснювати фотосинтез.Чим вище рівень організації
рослин, тим більш явно помітні відмінності між ними та іншими живими організмами.
Царство тварини складається з двох підцарств: Одноклітинні та Багатоклітинні. У
кожному підцарстві прийняті такі основні категорії : тип, клас, ряд, родина, рід і вид.
Царство грибів - це велика група організмів, що включає близько 80 000
ідентифікованих видів. Розміри їх коливаються від одноклітинних дріжджів до великих
поганок, дощовиків і ріжків. Гетеротрофні організми з живильною речовиною - глікоген.
Враховуючи опрацьований матеріал зробимо висновок, що виявлені палеонтологами
форми організмів, що поєднують ознаки більш давніх і більш молодих груп служать доказом
еволюції і свідчать про історичний єдинопочаток всіх форм існування. Наявність різних груп
гомологічних органів дозволяє встановити ступінь спорідненості між ними, простежити їх
еволюцію.
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Введення: Пероральні таблетки з мультипартикулярними системами доставки (MUPS Multiple-Unit Pellet / Particle System) є одним із найперспективніших напрямів фармацевтичної
індустрії. Завдяки своїм особливостям, MUPS вирішили багато проблем та отримали широкий
спектр застосування в геріатричній та педіатричній практиці.
Мета дослідження: Вивчити технології виготовлення мультипартикулярних таблеток
Матеріали та методи: Огляд наукової медичної та фармацевтичної літератури за
період з 2004 по 2016 рік.
Результати: Аналіз показав, що виробництво MUPS базується на виготовленні
мікрочастинок з АФІ розміром ≈100-1000 мкм. Тому використовують такі технологічні
підходи: компактування маси з подальшою сепарацією необхідної фракції, волога грануляція,
як правило, в грануляторах з високим зусиллям зсуву або екструзія-сферонізація маси, що
включає АФІ і функціональні допоміжні речовини; нанесення функціональних оболонок на
кристали АФІ або суспензії АФІ на сфери плацебо в коатерах, наприклад, в умовах
псевдорозрідженого шару з подальшим нанесенням функціональних оболонок.
На фармацевтичному ринку представлені такі технологічні платформи для виробництва
мультипартикулярних таблеток: AdvaTab® ODT, Fastmelt® ODT, VENTILUS® (метод «рухомого
повітрям» шару). Вони націлені на виготовлення мікрочастинок з модифікованим
вивільненням: швидким, пролонгованим або відстроченим у часі. Дані технічні рішення є
оптимальними для педіатричної і геріатричної популяції; пацієнтів з дисфагією, боязню
ковтання; осіб з психічними порушеннями і хворих з нудотою, викликаної проведенням
хіміотерапії або іншими причинами.
Висновки: MUPS є інноваційною технолгією, яка забезпечить раціональну
фармакотерапію і набагато меншу фармакодинамічну варіабельність, за рахунок зручного
застосування та контрольованого фармакологічного ефекту.

УДК 615.8:004
ІЗОЛЯТОРИ ТА СИСТЕМИ БАР’ЄРІВ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ
Студ. В.С. Дерипапа,
Студ. В.В.Макарський
Наук. керівник доц..В.І. Бессарабов
Київський національний університет технологій та дизайну

Введення: Зниження ризику забруднення продукту, наприклад, наповнення у
виробництві стерильних ЛЗ, може досягатись з допомогою різних технічних засобів. Вони
варіюються від простих захисних екранів чи бар’єрів обмеженого доступу RABS (англ.
Restricted Access Barriers Systems) і до повної ізоляції стерильного продукту від виробничого
середовища.
Мета дослідження: Вивчити переваги та характерні особливості технології RABS
Матеріали та методи: огляд наукової медичної та фармацевтичної літератури за період
з 2000 по 2016 рік.
Результати: Захисні властивості ізоляторів досягаються за рахунок застосування
наступних конструкційних властивостей: відсутність прямого доступу оператора у стерильне
робоче середовище; контроль цілісності рукавиць; усі контактуючі з продуктом матеріали
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піддаються очистці/мийці і стерилізуються; забезпечення
безперервного моніторингу
виробничого середовища всередині ізолятора, щоб вчасно ліквідувати відхилення від норм.
Практикою доказано, що ізолятори можуть повністю виключити забруднення продукту,
навіть якщо вони встановлені в чистих зонах типу D (клас ISO 8). Це дає суттєву економію у
капітальних витратах порівняно з проведеними критичними процесами в чистих зонах типу А
(клас ISO 5).
Однак, ця перевага втрачається через високу вартість засобів для їх санітарної обробки і
стерилізації, а також високі затрати на їх валідацію. По цій причині все більше уваги
приділяють системам бар’єрів обмеженого доступу (RABS). Оскільки вони значно простіші і
дешевші в експлуатації. Вони представляють собою комбіноване використання захисних
екранів з подачею в робочу зону повітря, відфільтрованого через НЕРА-фільтри. RABS
прийнято використовувати у тих випадках, коли критичні процеси виконуються оператором
вручну. У цьому випадку RABSзабезпечують високий рівень захисту продукту від оператора.
Висновки: Найближчим часом очікується активне удосконалення RABS і їх
здешевлення. Це безперечно розширить їх використання у фармацевтичній промисловості в
якості одного із альтернативних підходів до апаратного оформлення критичних операцій
виконуваних в асептичних умовах

УДК 615.07
ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ. КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Студ. В.В.Бабенко
Наук. керівник доц. Т.А. Пальчевська
Київський національний університет технологій та дизайну

Фотометричний метод аналізу має поширене застосування для визначення концентрації
речовин (іонів) у воді чи інших розчинниках. Він грунтується на вимірюванні інтенсивності
поглинання електромагнітного випромінювання різних ділянок спектру однорідною системою.
Вимірювання
світлопоглинання
можна
виконати
різними
методами:
а)
колориметричний метод базується на візуальному порівнянні кольору (інтенсивності
забарвлення) розчину; б)спектрофотометричний метод базується на вимірюванні інтенсивності
монохроматичного світла в УФ-, видимому чи ІЧ- діапазонах спектру; в)
фотоелектроколориметричний метод базується на вимірюванні інтенсивності світлопоглинання
забарвленим розчином видимої частини спектру за допомогою приладів із спрощеним
способом монохроматизації.
Контроль якості лікарських засобів. Визначення вмісту вітаміну В12 в ін’єкційних
розчинах.Висока біологічна активність забезпечує участь Ціанокобаламіну в ліпідному,
вуглеводному і білковому обміні. Стимулює здатність тканин до регенерації, нормалізує
процеси кровотворення, функції нервової системи і печінки, активує систему згортання крові,
підвищує активність протромбіну і тромбопластів (у високих дозах), зменшує рівень
холестерину в крові.
Визначення вмісту суми флавоноїдів в таблетках фламіну 0,05 г.Фламін відноситься до
групи жовчогінних лікарських засобів. Найважливішим у фармакодинаміці препарату є його
властивість стабілізувати клітини та субклітини мембрани печінки, що грунтується на його
антиоксидантному ефекті.
Визначення вмісту стрептоциду в таблетках стрептоциду 0,3 і 0,5г.Стрептоцид чинить
бактеріостатичну дію щодо стрептококів, менінгококів, гонококів, кишкової палички,
збудників токсоплазмозу та малярії. За ефективністю значно поступається сучасним
антибіотикам. На даний час дуже багато штамів мікроорганізмів, особливо госпітальні, стійкі
до стрептоциду.
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Ідентифікацію, основних компонентів і домішок в препаратах і стандартних зразках
природних і напівсинтетичних антибіотиків аміноглікозидів, пеніцилінів, цефалоспоринів,
макролідів та ін. Зазначений метод використано для ідентифікації в уніфікованих умовах ряду
вітамінів: ліпоєвої і аскорбінової кислот, ліпамід, холіну і ретинолу пальмітату, кальцію
пантотенату, ергокальциферолу.

УДК 665.947.6
СОСНА – КЛАДОВА ВІТАМІНІВ
Студ. Я.В. Янковський
Наук. керівник проф. А.П.Строкань
Київський національний університет технологій та дизайну

Сосна одне з найбільш розповсюджених дерев регіонів Північної півкулі з помірним
кліматом. Будучи досить невибагливою, зростає і на болотах, утворюючи моховиті бори, і на
сухих пісках, на гірських схилах і вершинах. В північній півкулі налічується до 120 видів
сосни.
В Україні відомо 17 видів. Сосна займає третину лісів країни. Росте в основному на
Поліссі (становить близько 60% лісу). Рідко зустрічається у степу, Карпатах і Прикарпатті.
Найпоширеніший вид — Сосна звичайна. Висота дерева сягає 40 м. Живе сосна 300–400
років, плодоносити починає з 10–30 років. Сосна звичайна невибаглива до ґрунтів: зростає на
пісках, болотах, у горах.
Бруньки сосни — початкова стадія росту нових вегетативних пагонів дерева.
Максимальна ширина бруньки — 3 см, довжина — 7 см. Саме вони мають лікарську цінність.
Сосна містить безліч хімічних елементів: вітаміни С, К, B12, і Р, смола, дубильні
речовини, гірка речовина пініцикрин, каротин, метильні похідні флавоноїдів, фітонциди,
крохмаль. Також, в ній накопичується ефірна олія, до складу якої входять α та β-пінен, карен,
терпінеол, лімонен та інші терпеноїди.
Зазвичай бруньки сосни використовують як відхаркувальний, протизапальний,
противірусний та дезінфікуючий засіб при захворюваннях дихальних шляхів і легенів.
Лікувальні властивості приготовлених із соснових бруньок відварів широко
використовують при бронхітах, абсцесах та легеневих захворюваннях, пов'язаних з в'язкою
мокротою, що важко відходить, і наявністю гнильних процесів, для поліпшення складу крові.
Відвар з соснових бруньок застосовують для інгаляції і ополіскування, що допомагає
одужанню хворих на ангіну, тонзиліт, ГРЗ, гайморит, запальні захворювання порожнини рота.
Соснові бруньки настояні на спирті є частиною комплексної терапії при туберкульозі
легень. Також настій рекомендують вживати при захворюваннях печінки, шлунка (гастрит).
Для цієї настоянки необхідно брати молоді пагони, суцвіття з пилком - настоювати на спирті,
додати мед, масло, яйця. Як антидепресант і заспокійливий засіб при нервових розладах настій
додають у ванну. Цей спосіб підходить і в якості загальнооздоровчих процедур.
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УДК 615.014
СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ АСЕПТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СТЕРИЛЬНИХ
РІДКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ BLOW-FILL-SEAL
Студ. Я.О. Гетьман
Наук. керівник доц. Г.Г. Куришко
Київський національний університет технологій та дизайну

Мікробне забруднення є серйозною проблемою для компаній, які виробляють рідкі
фармацевтичні препарати. Такі рідини є ідеальними для росту бактерій. Виробники ліків
використовують переважно традиційний метод асептичної обробки. Він дозволяє отримати
остаточний стерильний лікарський препарат шляхом індивідуальної стерилізації контейнерів,
матеріалів та обладнання в процесі виробництва. При цьому вкрай важливо, щоб на всіх етапах
зберігання, транспортування та наповнення контейнерів ретельно підтримувалася стерильність
продукту. Але навіть при такому посиленому контролі трапляються випадки контамінації
лікарських засобів, адже традиційна система асептичної стерилізації включає в себе обробку
матеріалів, контейнерів, роботу з продуктом із втручанням людини. Щоб забезпечити
максимальну стерильність лікарських препаратів,
конструкція обладнання, що
використовується в асептичній обробці повинна обмежувати втручання людини.
Новітні досягнення в області введення лікарських речовин у організм, бажання
поліпшити зручність лікарських форм, зростаюча увага до лікарських засобів на основі білків
та інших біопрепаратів, а також посилення нормативних критеріїв щодо безпечності продукції,
зосередили увагу на технології BFS як кращому рішенні для стерильної асептичної обробки
фармацевтичних рідин. Технологія Blow-Fill-Seal(BFS) – це сучасний процес асептичної
упаковки стерильних фармацевтичних рідин. Ця технологія забезпечує високу гарантію
стерильності продукту, усуває необхідність втручання людини у виробництво ліків, збільшує
обсяги виробництва внаслідок безперебійної роботи обладнання. Технологія BFS широко
використовується у виробництві офтальмологічних та пульмонологічних препаратів, а останнім
часом набирає все більше всесвітнє визнання на парентеральному ринку лікарських засобів,
замінюючи традиційні скляні флакони.
Неможливо не відзначити і ще одну із найголовніших переваг технології Blow-Fill-Seal
– використання контейнерів із пластику замість звичних скляних. Скло, хоча і є стандартним
матеріалом у виробництві асептичних фармацевтичних рідин, має ряд недоліків. Існує
проблема безпеки - скляні флакони піддаються руйнуванню(наприклад, при транспортуванні),
обробка скляної тари завжди включає ризик порізів осколками скла(наприклад, при відкриванні
ампул). Виробники, які використовують скляні контейнери мають обмеження у їх дизайні.
Гумові пробки, що використовуються для деяких скляних контейнерів можуть мати
забруднення від пресформи. Всіх цих недоліків позбавлені пластикові контейнери, матеріали, з
яких вони виробляються, отримали міжнародне визнання в якості придатних для харчових
продуктів і лікарських засобів. Також сучасні контейнери є більш економічно ефективними –
витрати виробників скорочуються на дві третини.
Таким чином, висока швидкість процесу виробництва, мінімальне втручання людини,
збільшення безвідмовної роботи системи, апірогенне формування контейнерів та ампул, більша
гнучкість у виборі конструкції контейнерів – це лише деякі з переваг сучасної технології BlowFill-Seal, що продовжує розвиватися і вдосконалюватися.
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УДК 615.917:504
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ОСТЕОПОРОЗУ У
РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ
Студ. О.А. Високос
Наук. керівники: доц. Г.І. Кузьміна, доц. В.І Бессарабов
Київський національний університет технологій та дизайну

Вступ. Остеопороз є одним з найбільш поширених метаболічних захворювань скелета.
Частота виявлення остеопорозу підвищується з віком. Але з розвитком генетики були виявлені
так звані «гени схильності», які сприяють розвитку того чи іншого захворювання. Не є
винятком і остеопороз.
Мета дослідження. Вивчення генетичної схильності до остеопорозу різних вікових
груп людей.
Методи. Огляд літературних джерел за останні 20 років.
Результати. Концепція генетичної або сімейної схильності до остеопорозу
обговорюється досить давно. Основним обмеженням сімейних досліджень було те, що
остеопороз діагностується в зрілому віці пацієнтів і більшість їх родичів вже недосяжно для
проведення аналізу. Ця проблема зникла з появою безпечних (неінвазивних) методів
вимірювання щільності кісток [1].
В результаті численних епідеміологічних досліджень було показано, що патогенез
остеопорозу на 15-25% обумовлений впливом факторами навколишнього середовища і на 7585% генетичною схильністю [2].
Але, з іншого боку, переконливо показано, що мінеральна щільність кісткової маси є
спадковою ознакою. Чітко простежується його спадковість в поколіннях мати-дочка, матибабуся, бабуся-мати-дочка [3].
Найбільш повно вивчено вплив генетичних факторів на формування піку кісткової
маси. Так, в дослідженнях близнюків показано, що монозиготні сібси мають менше
відмінностей в піці кісткової маси, ніж дизиготних [4]. На користь генетичної природи
захворювання свідчать статеві і расові відмінності в частоті і проявах ОП [5], сімейна
схильність до звичних переломів [6], висока конкордантність захворювання у монозиготних
близнюків [7].
Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що в багатьох випадках
остеопороз є спадковим захворюванням. До нього схильні як особи літнього віку так і молоді
люди. Генетична схильність діагностується у більш ніж 75% хворих на системний остеопороз.
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Маркетингові дослідження - це систематичний збір та аналіз, пов'язаних з наявною
ситуацією даних щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації, в даному випадку
– фармацевтичного.
Проведення маркетингових досліджень у фармацевтичній галузі дозволяє вирішувати
наступні завдання:
1. Пошук потенційних покупців лікарського засобу.
2. Детальний аналіз потреб існуючих покупців(пацієнтів).
3. Розрахунок співвідношення попиту і пропозиції.
4. Визначення конкурентоспроможності лікарського засобу.
Спіронолактон – калійзберігальний діуретик, що застосовується при первинному
гіперальдостеронізмі; застійній серцевій недостатності; ессенціальній артеріальній гіпертензії;
цирозі печінки, що супроводжується набряками та/або асцитом; набряках, зумовлених
нефротичним синдромом; гіпокаліємії.
На даний час ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» - один із найбільших виробників
лікарських препаратів в Україні, який займає лідируючу позицію на фармацевтичному ринку
України.
«Спіронолактон –Дарниця» – це вітчизняний препарат, аналогами якого є імпортні
Верошпірон, Альдактон, Верошпілактон. На сьогодні «Спіронолактон – Дарниця» не
поступається ані якістю, ані технологією виготовлення імпортним. Цінова політика цього
лікарського препарату є прийнятною, тому провівши маркетингові дослідження лікарського
засобу ми зробили такі висновки:
 Лікарський засіб «Спіронолактон- Дарниця» купують чоловіки та жінки в однаковому
відсотковому співвідношенні.
 Споживачі даного препарату відносяться до вікової категорії 40-75 років.
 Щодо уподобання вибору виробника споживачі обирать вітчизняний ПрАТ «Дарниця»
 «Спіронолактон- Дарниця» повністю відповідає вимогам споживачів стосовно якості,
ефективності та вартості препарату.
 Незважаючи на те, що препарат призначать для лікування багатьох видів захворювань,
споживачі все ж найчастіше застосовують при захворюванні застійної серцевої
недостатності
«Спіронолактон - Дарниця» є конкурентоспроможним лікарським засобом на
українському ринку, має ряд переваг перед імпортними та вітчизняними аналогами даного
препарату та дозволяє проводити ефективне та безпечне лікування пацієнтів.
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Таблетки каркасні (син. дурули, таблетки дурулес, таблетки матричні, таблетки пористі,
таблетки скелетні, таблетки з нерозчинним каркасом) - це таблетки з безперервним, рівномірно
продовженим вивільненням і вивільненням, що підтримуєдію лікарських речовин. Для їх
отримання використовують допоміжні речовини, що утворюють сітчасту структуру (матрицю),
в яку включено лікарську речовину. Така таблетка нагадує губку, пори якої заповнені
розчинною лікарською речовиною. Вона не розпадається в шлунково-кишковому тракті.
Залежно від природи матриці вона може набухати і повільно розчинятися або зберігати свою
геометричну форму протягом всього перебування в організмі і виводиться незмінно у вигляді
пористої маси, в якій пори заповнені рідиною.
Каркасні таблетки відносяться до препаратів пролонгованої дії. Лікарська речовина з
них вивільняється шляхом вимивання. При цьому швидкість її вивільнення не залежить ні від
змісту ферментів в навколишньому середовищі, ні від величини її рН і залишається досить
постійною у міру проходження таблетки через шлунково-кишковий тракт. Швидкість
вивільнення лікарської речовини визначають такі фактори, як: природа допоміжних і
розчинність лікарських речовин, співвідношення ліків, які утворюють матрицю речовини,
пористість таблетки і спосіб її отримання.
Допоміжні речовини для утворення матриць підрозділяють на гідрофільні, гідрофобні,
інертні і неорганічні:
 гідрофільні матриці – з полімерів, що набухають (гідроколоїдів): гідроксипропіл Ц,
гідроксипропілметил Ц, гідроксиетилметил Ц, метил-метакрилат та ін.;
 гідрофобні матриці - (ліпідні) - з натуральних восків або з синтетичних моно, ди-і
тригліцеридів, гідрогенізованих рослинних олій, жирних вищих спиртів та ін.;
 інертні матриці - з нерозчинних полімерів: поліетилен, поліметил-метакрилат та ін.
Для створення каналів в шарі полімеру, нерозчинного у воді, додають водорозчинні
речовини (ПЕГ, ПВП, лактоза, пектин та ін.). При їх вимиванні з каркаса таблетки,
створюються умови для поступового виділення молекул лікарської речовини.Для отримання
неорганічних матриць використовують нетоксичні нерозчинні речовини: Са2НРО4, СаSO4,
BaSO4, аеросил та ін.
Каркасні таблетки отримують прямим пресуванням суміші лікарських і допоміжних
речовин, пресуванням мікрогранул чимікрокапсул лікарських речовин як на звичайному типі
таблеткових машин, так і на таблеткових машинах для отримання багатошарових таблеток, в
яких матричний стіл триразово подається під насипні воронки, що заповнюють матриці
гранулами різного складу.
Каркасна структура таблетки дозволяє :
 оптимізувати фармакодинамічні властивості активних компонентів ;
 виключити фармакологічний і хімічний антагонізм при комбінації несумісних речовин ;
 забезпечити прийом препарату за принципом «once a day» .
Перспективною на даний час є технологія отримання каркасних таблеток з
використанням твердих дисперсних систем (кінідиндурулес).
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Геммотерапія (біоембріотерапія) - напрям в області натуротерапії, в якому
використовуються молоді, меристемні (недиференційовані) клітини різних рослин.
Термін «геммотерапія» бере свій початок від латинського слова «gemma» - брунька,
перлина. Перші відомості про використання бруньок або меристемних тканин рослин
відносяться до III- I тисячоліть до н.е. Документально підтверджено використання бруньок
рослин в медичних цілях у Стародавньому Єгипті та Індії. Надалі до цього методу терапії
зверталися Гален (II ст. н.е.) і Парацельс (XVI ст. н.е.). Але справжній розвиток геммотерапія
отримала тільки в середині XX століття, завдяки лікарям-гомеопатам, які звернули свою увагу
на винятковість і особливість засобів, приготованих з зародкових частин рослин. У 60-ті роки
XX століття бельгійський лікар-гомеопат Поль Генрі (1918-1988) вперше систематизував і
експериментально обґрунтував застосування препаратів з меристемних тканин рослин.
В даний час в багатьох країнах Європи і США геммотерапія є офіційно визнаним
напрямком фітотерапії. У Франції виробництво геммоекстрактів з 1965 року внесено до
Французької Фармакопеї. У Росії з 2011 року геммотерапія представлена геммоекстрактами
виробництва німецько-румунського спільного підприємства «PlantExtrakt», яке також випускає
понад 200 найменувань матричних настоянок для виготовлення гомеопатичних препаратів,
більше 3000 гомеопатичних і більше 20 фітопрепаратів.
Геммоекстракти містять ферменти, вітаміни, білки, амінокислоти, фітогормони,
фактори росту, специфічні компоненти рослин, які в цілому утворюють фітокомплекс, що
визначає специфічний органотропізм препарату. Геммоекстракти сприяють підтримці і корекції
гуморального і клітинного гомеостазу, впливаючи на функціональному, метаболічному і
органному рівнях.
Технологія виготовлення геммаекстрактів відповідає вимогам Належної Виробничої
Практики (GMP). Обробка свіжого очищеного і подрібненого рослинного субстрату
відбувається методом холодного екстрагування, надалі отриманий екстракт відокремлюють від
субстанції і розводять в 10 разів сумішшю 10% гліцерину, 18% спирту і води, витримують
протягом двох діб і двічі фільтрують.
Численні клінічні та експериментальні дослідження підтвердили, що геммоекстракти
надають загальну дезінтоксикаційну, специфічну дренажну та імуномодулюючу дію, сприяють
підтримці тканинного і клітинного гомеостазу.
Геммотерапія - відносно новий в порівнянні з фітотерапією і гомеопатією метод, але, як
у випадку й з іншими біотерапевтичних напрямками, вона бере свої витоки з найдавнішої
медицини і володіє всіма перевагами натуротерапії, а саме, високою ефективністю, відсутністю
або мінімізацією небажаних явищ, у тому числі алергічних реакцій, здатністю гармонізації
організму та душі людини з природою, що в даний час стає все більш актуальним.
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Лікарські рослини – це група рослин, що є сировиною для отримання препаратів, які
застосовуються в медичній, народній та ветеренарній практиці з лікувальними або
профілактичними цілями. Рослини використовуються, як окремо, так і в "зборах" (сумішах з
іншими лікарськими рослинами). На даний час, в 21 столітті, людина прагне наблизитися
якомога ближче до природи, споживати і використовувати натуральні сполуки. Останнім часом
фармацевтична промисловість розвивається швидкими темпами, і дотримується тенденцій,
щодо використання у виробництві лікарських препаратів сполук природного походження.
Сировиною у виготовленні лікарських препаратів є і товстянка. Товстянка відноситься
до родини товстянкових (Crassulaceae). У природі ця рослина росте в Південній Африці.
Налічується близько 300 видів товстянок; крім того, селекціонерами виведена величезна
кількість сортів цієї рослини. У кімнатних умовах найчастіше вирощується Товстянка
портулакова (С. portulacea), Товстянка деревовидна (С. arborescens) і Товстянка килимова (С.
socialis). Квітникарі використовують рослину для створення квіткових, а особливо сукулениних
композицій, для прикраси кімнати. Квітки у грошового дерева блідо-рожевого або білого
кольору, що мають сильний солодкий запах, зібрані в суцвіття парасолька на верхівках гілок.
Цвіте не раніше ніж через 10 років. Розмножується стебловими живцями і листям. Товстянка
виділяє леткі речовини, що володіють потужними противірусними, бактеріальними і
антигрибковими властивостями, які не поступаються за силою алое.
Хімічний склад товстянки вивчений мало, але найбільше в її клітинах міститься
миш’яку. Миш'як належить до хімічних елементів VA групи періодичної таблиці. Всі сполуки
з миш’яком є отруйними. Гостре отруєння цими речовинами проявляється болем у животі,
проносом, блювотою, пригніченням ЦНС. Пізніше можуть наступити судороги або параліч.
Але і вміст миш’яку в організмі людини також важливий для нормального його
функціонування. Та кількість хімічного елементу, яка присутня в рослинах, зазвичай, достатня
для організму. Ця сполука входить в склад таких препаратів як: «Амінарсон», «Міарсенол»,
«Новарсенол», «Осарсол».
Амінарсон – це синтетичний ноотропний препарат, який регулює кровообіг і обмін
речовин в головному мозку. Форма випуску – білі таблетки з сірувато-жовтим відтінком.
Міарсенол – комбінований лікарський засіб анальгуючої, жарознижуючої, аналептичної
і психостимулюючої дії. Форма випуску – таблетки, вкриті оболонкою.
Новарсенол – препарат, що використовують для лікування тифу, хвороби Содоку,
ангіни Симановского-Венсана. Форма випуску – порошок в запаяних ампулах по 150 мг; 300
мг; 450 мг та 600 мг.
Осарсол – препарат що надає антипротозойну дію. Форма випуску – таблетки по 250 мг.
Миш'як, як мікроелемент, в організм людини надходить з питною, мінеральною водою,
соками, винами, морепродуктами, пестицидами, гербіцидами, медичними препаратами. У
шлунково-кишковому тракті людини всмоктується близько 80% миш'яку, через легені
надходить 10% і через шкіру – близько 1%.
Враховуючи вище наведене можна зробити висновок, що товстянку та біологічно
активні речовини, що містяться в рослині, та похідні її складових можна застосовувати для
лікування болю в суглобах, подагри, артрозу, артриту, при укусах комах, герпесі, ангіні,
стоматологічних проблемах, варикозі, шлункових язвах та ін.
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Однією з головних проблем нашого сучасного світу є нестача енергії, яка необхідна
кожній людині. Через напружений графік роботи та активний ритм життя близько 50% людей
знаходяться в стані балансування між здоров’ям і хворобою, що характеризується підвищеною
стомлюваністю, хронічною втомою, слабкістю, дратівливістю, головними болями, частими
захворюваннями, зниженням життєвого тонусу. Коли захисні сили організму ослаблені,
достатньо невеликого «поштовху», щоб маятник хитнувся в бік хвороби.
Адаптогени – це природні енергетики, препарати рослинного і тваринного походження,
що володіють стимулюючою та тонізуючою дією. Їх терапевтичний ефект особливо помітний
на тлі втоми, а сам механізм дії адаптогенних препаратів пов'язаний з їх активним впливом на
обмінні процеси, що відбуваються в нашому організмі.
Механізм дії адаптогенів пов'язаний з відновленням втрачених параметрів організму і
приєднанням нових резервів за рахунок впливу на роботу нейроендокринної, імунної та
серцево-судинної системи. До безумовних переваг природних адаптогенів є їх мала
токсичність, відсутність у людини негативних наслідків і звикання до них в наслідку їх
тривалого застосування, широкий спектр терапевтичної дії. Рослинні адаптогени підвищують
рівень фізичної працездатності у здорових людей, стійкість організму до різних негативних
впливів на нього, знімають загальне відчуття втоми і покращують самопочуття. Під дією
адаптогенів, при виконанні будь-якої фізичної м'язової роботи, наш організм найбільш
економно витрачає свої енергетичні ресурси.
До препаратів рослинного походження, що містять адаптогени належать – настоянка і
рідкий екстракт женьшеню, настоянка аралії, рідкий екстракт елеутерококу, настоянка
лимонника, рідкий екстракт левзеї, сапарал, екдистерон, настоянка і рідкий екстракт ехіноцеі,
екстракт рідкий родіоли рожевої, настоянка заманихи, настоянка стеркуліі, иммунал.
Препарати на основі женьшеню перешкоджають розвитку втоми і загальної слабкості,
надають тонізуючу дію на організм, підвищують працездатність, активізують обмін речовин,
сприятливо впливають на стан печінки і покращують кольоровий зір. Найчастіше препарати
женьшеню випускаються у вигляді настоянки або порошку в таблетках і капсулах.
Екстракт елеутерококу застосовується за тими ж показаннями, що і препарати
женьшеню. Але разом з тим, елеутерокок володіє більш вираженими антигипоксичними,
антистресовими, радіозахисними та антитоксичними властивостями в порівнянні з тим же
женьшенем. Також помічено здатність елеутерококу підвищувати гостроту зору і покращувати
кольоровий зір. Хороші результати дає застосування екстракту елеутерококу при профілактиці
простудних захворювань.
Відмінною особливістю лимонника, в порівнянні з іншими адаптогенами, є його
великий вплив на процеси збудження в центральній нервовій системі, який не поступається за
силою своєї дії багатьом допінговим препаратам. Крім того, лимонник використовується в
якості своєрідного біостимулятора дихальної та серцево-судинної системи, для підвищення
працездатності, для прискореного відновлення організму після великих фізичних навантажень.
Препарати лимонника китайського здатні покращувати зір при короткозорості, глаукомі та
інших очних захворюваннях. Протипоказаний при гіпертонії, нервовому перезбудженні і
безсонні.
Адаптогени особливо необхідні багато і активно працюючим людям, операторам ПК,
людям, які працюють на шкідливих виробництвах і в складних кліматичних умовах.
Адаптогени рекомендовано приймати під час епідемій, при зміні часових поясів та кліматичних
умов, тривалих поїздках та перельотах.
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«Сироватка правди» - лікарський препарат, який вводиться насильно людині, що
містить в своєму складі психоактивні засоби, які впливають на свідомість людини, під дією
яких він розповідає необхідні відомості.
В процесі виробництва «сироватки правди» були використані такі речовини:
 Скополамін;
 Мескалін;
 Пентотал і Амітал натрію, тощо.
Скополамін. Алкалоїд, що міститься разом з атропіном в рослинах сімейства
пасльонових (скополії, блекоті, дурмані і деяких інших). Безбарвні прозорі кристали або білий
кристалічний порошок. Легко розчинний у воді (1: 3) та спирті (1:17).
Вплив Скополаміну:
 розширення зіниць;
 прискорене серцебиття;
 параліч акомодації;
 виражений седативний ефект: снодійне, заспокійливу дію, зниження активності;
 скорочення секреції потових і травних залоз;
 розслаблення гладкої мускулатури;
 центральна холінолітична дія;
 протиблювотний ефект - мізерна частка скополаміну в таблетках «Аерон» допомагає при
морській хворобі;
 використовують для лікування астронавтів після повернення на Землю;
 Скополамін має характерну властивість - амнезія після його прийому.
Мескалін - психоделік, галюциногенний алкалоїд з групи фенілетиламіну.
Систематичне назва - 2- (3,4,5-триметоксифеніл) -етиламін. Хімічна формула (C11H17NO3). У
невеликих кількостях міститься в кактусах роду Lophophora і Trichocereus. Використовувався в
медичних цілях аптеками для лікування укусів змій і різних захворювань. В даний час
синтезується хімічним шляхом і з галової кислоти і ваніліну. Приблизно через півгодини після
прийому з'являються перші ефекти. Почуття дивного сп'яніння і зміни свідомості. Відчуття
часу і простору притуплені або відсутні.
Пентотал натрію. Суміш натрієвої тіобарбітурової кислоти( (RS) -5- (1-метилбутил) -5етил-2-тіобарбітурова кислота) з безводним натрієм карбонатом. Уповільнює час закриття
ГАМК-залежних каналів на постсинаптичних мембран нейронів головного мозку, подовжує час
входу іонів хлору всередину нейрона і викликає гіперполяризацію його мембрани. Надає
кардіодепресивну дію.
Амітал натрію. Етиловий ефір ізоаміл барбітурової кислоти. Діє так само, як пентотал
натрію, але більш «м'яко». Ефект від застосування наступає повільніше і триває довше.
Наразі «Сироватка правди» не знайшла широкого поширення так як:
 препарат часто викликає галюцинації, і людина може сказати те, чого не було насправді, чи
прикрасити своїми вигадками реальні події.
 складно вибрати необхідну дозу препарату, тому що передозування загрожує смертю.
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На сьогоднішній день таблетки, що випускаються хіміко-фармацевтичною
промисловістю, складають приблизно 40 % виробництва готових лікарських засобів.
Виробництво таблеток в усьому світі щорічно зростає на 10 – 15 %. За даними ВООЗ, такі
темпи будуть залишатись до кінця першого двадцятиріччя ХХІ століття.
Таблетки як лікарська форма вже набули широкого поширення в усьому світі. На
сьогодні таблетовані препарати складають понад три чверті від загального обсягу готових
лікарських засобів. Позитивні якості таблеток забезпечують точність дозування лікарських
речовин, що входять в таблетку, а також портативність таблеток, що забезпечує зручність їх
відпускання, зберігання і транспортування, тривала цілісність лікарських речовин у
спресованому стані.
Сучасне обладнання, яке використовується у виробництві таблеток дозволяє
реалізувати технології по виготовленню таблеток з нанесенням певних покриттів, що дозволяє
як захищати недостатньо стійкі лікарські речовини від руйнування так і локалізувати дію
лікарської речовини у певному відділі шлунково-кишкового тракту за рахунок нанесення
оболонок, розчинних у кислому (шлунок) або лужному (кишечник) середовищі, а також
здійснювати пролонгування дії лікарських речовин і регулювати послідовність всмоктування
декількох лікарських речовин з таблетки у визначені проміжки часу (багатошарові таблетки).
Процес таблетування представляє собою формування порошкоподібних або
волокнистих матеріалів в заготовки правильної геометричної форми, однорідних за розміром і
масою. Ущільнення матеріалу відбувається під дією стискаючих зусиль, причому тиск
залежить від природи матеріалу і становить 50 – 300 МПа.
Таблетування здійснюють в автоматичних таблеткових машинах, технологічний процес
в яких включає операції дозування, пресування і виштовхування таблеток. Пресування на
таблеткових машинах здійснюється прес-інструментом, що складається з матриці і двох
пуансонів. Основними типами таблеткових машин є ексцентрикові (ударні) і ротаційні.
Ексцентрикові машини бувають полозкові та проміжні (башмачні). Полозкові машини
характеризуються тим, що завантажувальний бункер рухається при роботі на спеціальних
полозках. Проміжні машини є подібними по принципу роботи з полозковими, але
відрізняються від них нерухомістю завантажувального бункера і матриці. Матеріал для
таблетування подається в матрицю за допомогою рухомого башмака, приєднаного до бункера
за допомогою шарніра.
Найсучаснішим типом таблеткових машин є ротаційні (РТМ). Даний тип машин широко
використовується фармацевтичною промисловістю як в Україні так і в усьому світі. На відміну
від ударних машин, РТМ мають велику кількість матриць і пуансонів (від 12 до 57). Матриці
вмонтовані в обертовий матричний стіл, а тиск у РТМ наростає поступово, що забезпечує м’яке
і рівномірне пресування таблеток. РТМ характеризуються виключно високою продуктивністю.
Таким чином, сучасні таблеткові машини мають високу продуктивність і, у
відповідності до вимог GMP, забезпечують необхідну чистоту і гігієнічність виробництва
таблеток, а також дозволяють реалізовувати новітні технології у виготовленні таблеток, що, в
свою чергу, дозволяє отримати необхідний фармакологічний ефект лікарського засобу.
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Пролонги – препарати тривалої дії, що забезпечують безперервність лікувального
процесу, застосування яких найбільш ефективно при хронічних або серцево-судинних
захворюваннях.
Властивості препаратів пролонгованої дії:
1) стійкий фармацевтичний ефект (контролювання та підтримування на постійному рівні
діючих речовин в крові);
2) скорочення частоти прийому препаратів (1-2 рази на добу, деякі можна приймати через
півроку або рік);
3) поступове та контрольоване вивільнення діючої речовини (запобігання виникненню
подразнення слизових оболонок шлунково-кишкового тракту, зменшення негативного
впливу діючої речовини за рахунок спрямованої доставки до вогнища патології).
Будова та принцип дії: у багатошарових таблетках, капсулах, мікрокапсулах, гранулах
шари діючої речовини чергуються з шарами допоміжних речовин, що перешкоджає їх
руйнуванню в шлунку і кишечнику під впливом кислоти, ферментів, температури.
Новітні розробки препаратів пролонгованої дії.
1. Імплантанти з регульованим вивільненням діючої речовини, які поширені в
офтальмології. Система «Ocusert» фірми «Alza» (США), що містить пілокарпін. Пілокарпін
випускається у вигляді очних плівок. Плівку закладають за допомогою очного пінцета за
нижню повіку 1-2 рази на добу, при цьому змочуючи її в сльозовій рідині. Плівка набухає і
утримується в нижньому кон'юнктивальному зводі.
2. Широко використовується створена цією ж фірмою контрацептивна
внутрішньоматкова система «Progestasert», що містить прогестерон і забезпечує надійну (97%)
контрацепцію протягом року.
3. Тверді кулясті капсули для підшкірної імплантації застосовуються в хіміотерапії при
онкологічних захворюваннях, а також в стоматологічній практиці (препарати, що містять
кальцій, цинк, фторид- і фосфат-аніони, застосовуються для лікування карієсу і пародонтозу).
4. Іоніти, що містять іонообмінні солі і смоли. Їх пролонгований ефект триває від однієї
доби до 6 місяців, а крім того, вони стійкі до змін температури навколишнього середовища. Це
дозволяє широко використовувати іоніти у вигляді препаратів для зовнішнього застосування
(мазей, лініментів) і протизаплідних засобів.
Відомий гіпотензивний препарат «Клонідин» з іонітами, який діє протягом доби,
причому вивільнення діючої речовини відбувається рівномірно в підтримуваній терапевтичній
концентрації. Якщо «Клонідин» (як і його синонім «Клофелін») застосовується в таблетках без
іонітів, то вивільнення діючої речовини відбувається через 30-40 хв, і терапевтична дія триває
2-3 години (не добу, як з іонітами).
Препарат «Спастіпакс», що містить іонообмінні солі гіосциаміну, атропіну і гіосцину,
застосовують для лікування хвороби Паркінсона. Відзначається, що іоніти мають низьку
токсичність, дають менше побічних ефектів.
5. Багатошарові пластирі – системи пролонгованої дії зовнішнього застосування, через
які здійснюється транспорт лікарської речовини в кров. Приклади: гормональний препарат
«Менорест» (естрадіол), а також «Нітроглицерин ТТС», «Нітрадиск», «Нітродур», «Нітрокор».
Перевагою цих систем є те, що вся діюча речовина знаходиться поза організмом, тому відсутня
негативна дія на шлунково-кишковий тракт і печінку.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Студ. К.О. Третяк (Сухракова)
Наук.керівник доц. Т.А.Пальчевська
Київський національний університет технологій та дизайну

Сьогодні фармацевтичний ринок України - це складний, сильно фрагментований
структурний елемент системи охорони здоров`я.
Фармацевтичні компанії України виробляють лікарські засоби майже в усіх формах
(твердих, рідких, порошкоподібних тощо). Основними групами є серцево-судинні препарати,
анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної та ендокринної систем, шлунковокишкового тракту і антибіотики.
Україна займає четверте місце серед країн СНД за споживанням медикаментів.
Основними споживачами фармацевтичної продукції в нашій країні є населення віком від 36 до
45 років. Надання пріоритету імпортним ЛЗ, за нашими даними, ґрунтується на досить вагомих
показниках, які характеризують якість та ступінь довіри до бажаного фармакологічного ефекту.
Встановлено, що 85,0% споживачів надають перевагу імпортним ЛЗ за якістю в порівнянні з
вітчизняними і лише 15,0% з них такої переваги не вбачають.
Зараз багато українських компаній переорієнтовуються з виробництва генериків на
створення власних брендів з метою збільшення своєї частки на ринку, а також підвищення
лояльності споживачів.
У групі провідних вітчизняних виробників лікарських засобів (щомісячний випуск
понад 5,1 млн грн. – 1 млн USD) знаходяться ЗАТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «Артеріум»
(ТОВ «Київмедпрепарат» і АТ «Галичфарм»), ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ НВЦ «Борщагівський
ХФЗ», ВАТ «Фармак».
Кожна компанія займає близько 10% ринку вітчизняних лікарських засобів. Далі йде
група більш ніж з трьох десятків підприємств, продукція кожного з них займає від 1% до
кількох відсотків ринку. Серед них – АТ «Індар», АТ «Київський вітамінний завод», АТ
«Стиролбіофарм» та інші. До третьої групи належать більше сотні підприємств, що випускають
лише по 1-2 лікарських засоби, найпростіших у виробництві і дешевих: йод, зеленка, перекис
водню.
Фармацевтичні субстанції в Україні виробляють 49 зареєстрованих суб’єктів
підприємницької діяльності. У структурі вироблених субстанцій 76 найменувань синтетичного
походження, а 82 – природного. Субстанції вітчизняного виробництва складають всього лише
30% від загальної кількості, всі інші імпортуються з Китаю, Німеччини, Індії, Росії та США.
Фармацевтична галузь посідає значне місце і в економіці України, оскільки є важливим
сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну безпеку
країни, відрізняється великою наукоємною і розвиненою кооперацією.
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ПРЕПАРАТИ, ЯКІ ПІДВИЩУЮТЬ КОНТРАСТНІСТЬ
ПРИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ ТА
УЛЬТРОЗВУКОВИХ (СОНОГРАФІЧНИХ) ДОСЛІДЖЕННЯХ
Студ. В.С. Дерипапа
Студ. Є.М.Шарико
Студ. С.М. Прищепа
Наук. керівник доц. В.І. Бессарабов
Київський національний університет технологій та дизайну

Введення: В діагностичних цілях нерідко використовують деякі цілком звичайні
лікарські засоби. Так, при дослідженні секреторної здатності шлунку використовують гістамін,
для діагностики феохромоцитоми – тропафеном і гістаміном, прихованої астми – тровентолом,
гіпогонадізму – флутамідом. Особливим досягненням було створення біологічно безпечних
речовин для рентгенконтрастної діагностики та попередження різних захворювань.
Мета дослідження: вивчити застосування найновіші препарати для контрастної
діагностики при МРТ та УЗД дослідженнях.
Матеріали та методи: огляд наукової медичної літератури за період з 1980 по 2012 рік.
Результати: За останній час контрастні методики рентгенологічного дослідження
розроблені для більшості органів і систем. Проведення рентгенологічного дослідження із
застосуванням контрастування обумовлене потребою одержання диференційованого
зображення досліджуваних органів і тканин, які за своєю щільністю не відрізняються від
навколишніх анатомічних структур (травний канал, судинна система та ін.). Контрастування
виконують шляхом застосування нешкідливих рентгенологічних речовин, газів або їх
поєднання.
Під час контрастування порожнистих органів уточнюють їх форму, розміри, контури,
рельєф слизової оболонки, топографічне співвідношення. Новим суттєвим досягненням
останніх років є створення спеціальних контрастних засобів для магнітно-резонансної
томографії (МРТ) та ультразвукової (сонографічної) діагностики (УЗД). Такими речовинами
являються іони парамагнітних металів. Особливо придатним для використання з такою метою
виявився гадоліній, на основі якого був створений препарат Магневіст (Гадопентам диглюміна)
та його аналоги. Він являє собою розчин диглюмінової солі гадопентенової кислоти.
Гадопентенова кислота являється N,N-біс-[2-[біс--(карбоксиметил)-аміно]-етил]-гліцинато(5-)гадолінатом(2-)-меглюмін-1-дезокси-1-(метиламіно)-D-глюцитолом. Атоми Гадолінію (Gd+++),
володіють парамагнітними властивостями, сприяють зміненню сигналу при МРТ і підвищують
контрастність зображень тканин. Застосовують для спинного мозку, всього тіла та при
ангіографії.
В УЗД використовують Еховіст-200 (суспензія мікронізованої D-галактози). При
суспендуванні мікрогранул галактози (частинок розміром менше 1 мкм) на їх поверхні
адсорбується повітря, який при дотику з тканинами вивільняється у вигляді мікробульбашок Ці
бульбашки посилюють амплітуду відбитого ехо-сигналу підвищуючи контрастність.
Використовують для УЗД жіночих статевих органів
Висновки: За останні роки був зроблений великий стрибок у розробці максимально
ефективних методів діагностики та завчасного попередженя різних захворювань з допомогою
ренгенконтрастних речовин.
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НЕОРГАНІЧНІ ПРИРОДНІ ПОЛІМЕРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У
ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ. РОЛЬ БЕНТОНІТІВ ЯК ДОПОМІЖНИХ
РЕЧОВИН У ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТАХ
Студ. Ю.Ю. Шульга
Наук. керівник доц. Т.А.Пальчевська
Київський національний університет технологій та дизайну

Допоміжні речовини – це речовини органічної чи неорганічної природи, які
використовують у процесі виробництва та виготовлення лікарських форм для надання їм
необхідних властивостей, виконують роль формоутворювачів. Допоміжні речовини бувають
природного, синтетичного і напівсинтетичного походження. При приготуванні лікарських
форм вони можуть виконувати різні функції: розчинників, стабілізаторів, основ, загусників,
емульгаторів, консервантів, коригентів, фарбників і так далі.
З неорганічних природних полімерів найбільш часто в якості формоутворювачів
використовують: бентоніт, аеросил (оксиди), тальк.
Бентоніти (Bentonitum, E558) – природні неорганічні полімери. Зустрічаються у вигляді
мінералів кристалічної структури з розмірами частинок менше 0,01 мм. Бентонітові глини
мають складну будову і являють собою алюмогідросилікати із загальною формулою А1 2О3 x
SiO2 х nH2O. У складі бентонітів міститься 90% оксидів алюмінію, кремнію, магнію, заліза, до
10% катіонів К+, Na+; Са 2+; Mg2+. Бентоніти можуть вступати в іонообмінні реакції. Це дозволяє
регулювати їх фізико-хімічні властивості і отримувати модифіковані бентоніти
(триетаноламінова або натрієва солі).
Бентоніти біологічно нешкідливі. Індиферентність бентонітів до лікарських речовин,
здатність до набухання і гелеутворення дозволяють використовувати їх при виробництві
багатьох лікарських форм: мазей, таблеток, порошків для внутрішнього і зовнішнього
застосування, таблеток, гранул. Бентоніти забезпечують м’якість, дисперсність, високі
адсорбційні властивості, легку віддачу лікарських речовин і стабільність лікарських препаратів.
Бентоніти активно взаємодіють з водою. Внаслідок утворення гідратної оболонки частинки
бентонітів здатні міцно утримувати воду і набухати в ній, значно збільшуючись в обсязі. За
ступенем набухання ділиться на два типи: бентоніт кальцієвий – з низьким ступенем
набухання, і бентоніт натрієвий – з високим. Збільшення обсягу та іонообмінні реакції
бентонітів використовуються для очищення розчинів. Бентоніт використовується для лікування
при отруєннях ртуттю, свинцем, миш'яком, солями брому і синильною кислотою, при лікуванні
алергічних захворювань, псоріазу, артриту.
Аеросил (Aerosil) – колоїдний діоксид кремнію. Аеросил – це дуже легкий білий
високодисперсний, з великою питомою поверхнею порошок, який володіє вираженими
адсорбційними властивостями. Аеросил широко використовується в якості допоміжної
речовини для поліпшення сипучості порошкової суміші. Застосовується для стабілізації
суспензій з різним дисперсійним середовищем, що сприяє кращій фіксації суспензій на шкірі і
підсилює терапевтичний ефект.
Тальк (Talcum) – природний мінерал складної хімічної будови: оксид магнію (MgO) 37,7%, двоокис кремнію (SiO2) - 63,5%, вода (Н20) - 4,8%, домішки окису алюмінію (А12О3),
окису нікелю (NiO). Тальк застосовується в фармацевтичному виробництві для поліпшення
стійкості кінцевого продукту до стирання (гідрофобність); поліпшення реологічних
властивостей; збільшення стабільності зберігання. У фармації застосовується для створення
присипок для шкіри; в складі мазей як антиперспірант; входить до складу таблеток
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Слово "сигарета" французького походження, воно означає "маленька сигара". Сигарети
зобов'язані своїм походженням американським індіанцям, які першими стали загортати тютюн
в солому, очерет і кукурудзяне листя. У США поширенню сигарет сприяла поява деяких нових
сортів "світлого" тютюну, наприклад, "Білого Берлі", і, звичайно ж, винахід першої машини для
виготовлення сигарет в кінці 1880-х. У наступне десятиліття сигарети значно обігнали сигари
за обсягом продажів.
Те, що куріння тютюну завдає серйозної шкоди здоров'ю організму людини, вже не
викликає сумнівів. Сигарета містить більше чотирьох тисяч шкідливих речовин. Групи
токсинів: смола, нікотин, токсичні гази.
Нікотин само по собі дуже корисний, але до цигарки входять ще сотні речовин з різною
токсичність і канцерогенністю, які і роблять «погану репутацію». Нікотин рятує від депресії,
пригнічує симптоми шизофренії. Нікотин є провітаміном і в організмі перетворюється на
вітамін В3, він же вітамін РР, нікотинамід нікотинова кислота, це єдиний вітамін, який
сучасною офіційною визнається самостійним ліками. Він на 70% зменшує ризик розвитку
хвороби Паркінсона, гальмує хвороба Альцгеймера. Покращує пам'ять, і прискорює передачу
міжклітинних сигналів в мозку майже на 200 (!) відсотків. Ще один, досить відомий факт
користі куріння, оприлюднений у 1996, став сенсаційним серед гінекологів, онкологів, а потім
здивував широку громадськість. У деяких жінок, що знаходяться в групі практично 100%
ризику розвитку фіброматозу і раку ендометрія, хвороба, тим не менш, не розвивалася. Яке ж
було здивування дослідників, коли з'ясувалося, що всі ці жінки курці з солідним стажем.
Виявилося, що нікотин в тих дозах, в яких він міститься в сигаретах, надає потужний
антиестрогенна дію. Ще одна користь куріння, нікотину, про яку рідко згадують це здатність
нікотину знижувати перистальтику, тобто хвилеподібні рухи стінок кишечника. І виявилося,
що це властивість нікотину захищає курців від розвитку виразкового коліту. Нікотин не тільки
стабілізує перистальтику кишечника, а й збільшує утворення в ньому слизу (теж має захисні
властивості). Він підвищує специфічний і неспецифічний імунітет, а заодно є потужним
протизапальним речовиною. Відсутність герпесу застуди на губах курців, менш виражена вугрі
і висип при алергічних захворюваннях досить істотна користь куріння, і все це з причини
протизапального властивості нікотіну. Загалом, приводів для подальшого вивчення нікотину
досить і досить багато, і хто знає, раптом підтвердиться правдивість слів Уїнстона Черчілля,
який прожив 90 років: п 'ять, шість сигар на день ... і ніякої фізкультури.
Раніше ми вже говорили про токсичність смоли, яка при попаданні в організм з димом
конденсується, осідаючи в організмі курця. На кожній упаковці цигарок пишеться кількість
смоли і ми наївно віримо наданій інформації , що в наш організм попаде тільки така к-сть
смоли, не більше, хоча за новою редакцією закону, писати на пачці інформацію про вміст
нікотину та смоли в сигаретах заборонено, закон повинен вступити в силу в травні 2016 року.
Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в
Україні, встановлюються Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" і
становлять: смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 22 мг,
нікотину - 1,5 мг у димі однієї сигарети без фільтра.
Експеримент, який довів, що інформація на упаковці цигарок з фільтром була написана
не вірно і кількісь смоли перевищена майже в 13 разів.
Таким чином, нікотин може справляти як позитивну, так і негативну дію на організм
людини.
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ВЗАЄМОДІЯ N-АЛКІЛ-п-ТОЛУОЛСУЛЬФАМІДІВ З ФРЕОНОМ-114Б2
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Наук. керівник доц. К.І. Петко
Київський національний університет технологій та дизайну

Досліджено взаємодію натрієвих похідних N-алкіл-п-толуолсульфамідів з 1,2дибромотетрафтороетаном (фреоном-114Б2). Отримано перші гідролітично стійкі нециклічні
сполуки з бромотетрафтороетильним фрагментом біля атому азоту. Реакції проводили в
розчині диметилформаміду при температурах 30-80 0С. Показано, що N-метил-птолуолсульфамід (1) реагує без нагрівання з високим виходом. N-aлкіл-п-толуолсульфаміди
(2а-с), що мають нерозгалужений вуглеводневий радикал біла атому азоту реагують при
нагріванні та з дещо меншими виходами. N-ізопропіл-п-толуолсульфамід (3) реагує тільки при
кип’ятінні суміші з дуже низьким виходом (2-4%). N-трет-Бутил-п-толуолсульфамід (4)
взагалі не реагує в умовах що досліджувалися. В усіх випадках отримано
Nбромотетрафтороетил-N-aлкіл-п-толуолсульфаміди (5а-d). У випадку сполуки 5d спектрально
зафіксовано домішку 2,2-дибромотрифтороетильного похідного, що може бути обумовлене
галофільним механізмом реакції.
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ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ − ЗЕЛЕНА АПТЕКА
Студ. Е.В. Бардошевська
Наук. керівник проф. А.П. Строкань
Київський національний університет технологій та дизайну

Горіх грецький, або волоський (Juglansregia L.)- це високе могутнє дерево родини
горіхових (Juglandaceae) (до 30-35 м заввишки) з шароподібною, розлогою кроною. Товстий
гіллястий стовбур вкритий ясно-сірою корою з поздовжніми тріщинами. Молоді пагони
блискучі оливково-сірі з круглими, опушеними бруньками. Листки великі чергові (20-40 см
завдовжки), непарно-перисті з 7-11 листочками, з яких верхній найбільший. Листочки цілокраї,
яйцеподібні, влітку темно-зелені, блискучі, зісподу матові, при розтиранні з приємним
характерним запахом. Квітки одностатеві, рослини однодомні. Тичинкові квітки з 5-6лопатевою простою оцвітиною і 8-40 тичинками, зібраними у пониклі, рожево-зелені сережки,
що розвивають я на торішніх пагонах. Маточкові квітки поодинокі або зібрані по дві-три
верхівкові, з простою 5-6-роздільною оцвітиною. Маточка одна, з нижньою зав'яззю, коротким
стовпчиком з дволопатевою торочкуватою приймочкою. Плід — несправжня кістянка, дуже
різноманітної форми: від округлої до яйцеподібної (до 5 см завдовжки, до 3 см завширшки).
Зовнішня оболонка плода зелена, м'ясиста, внутрішня — дерев'яниста, зморшкувата,
ребриста.В Україні поширений у садово-паркових культурах, у лісових насадженнях , як
плодова супутня порода, в лісосмугах і придорожніх посадках. Заготівля можлива в місцях
вирощування.
Волоський горіх - це дерево, кожен елемент якого багатий корисними для організму
людини вітамінами і мікроелементами, такими як: стероїди, дубильні речовини, алкалоїди,
хінони, ефірна олія, ароматичні вуглеводні, вітамін С.
Ядра горіха містять пектинові, дубильні та фарбувальні речовини, клітковину, вітаміни
А1, З, Р, Е, групи В, каротиноїди, а також фітонциди. Багаті вони й мінеральними речовинами:
фосфором, калієм, кальцієм, сіркою, магнієм, залізом, марганцем, алюмінієм, цинком. У
меншій кількості в них містяться йод, бор, мідь, кобальт, хром, фтор, стронцій. А в листі
волоського горіха виявлені кавова кислота, вітаміни С і Е, каротиноїди, серотонін, мінеральні
речовини й навіть нікотин.
Вміст вітаміну С у волоських горіхах перевищує в кілька разів вміст його в цитрусових і
чорній смородині, а тому вживання його в їжу знижує ризики простудних захворювань
Препарат волоського горіха Юглон в офіційній медицині використовують у вигляді
розчинів і мазей (для лікування туберкульозу шкіри, при епідермофітії, а також поразках
шкірних покривів стрептококовою і стафілококовою інфекцією). Також його призначають при
лікуванні екземи, лішаїв, а також пародонтозу ("слабкі ясна"). Для нормалізації обміну речовин
п'ють настій з листя волоського горіха. Волоські горіхи дуже багаті натрієм, тому їх корисно
включати в раціон людям, які страждають порушенням кровообігу. Настій листя волоського
горіха приймають при склерозі мозкових і серцевих судин. Ефективно загоює рани, опіки і
ураження шкіри горіхове масло.
Лікарські властивості волоського горіха: застосування після важких операцій, у
відновний період; профілактика захворювань серцево-судинної системи; лікування
ексудативного діатезу, рахіту, як засіб для загоєння ран; вітамінний засіб; при хворобах шлунка
й кишківника; як в'яжучий і бактерицидний засіб.
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Фітотерапія (від грец. Phyton - «рослина» і therapeia - «терапія») - вид лікування, при
якому в якості лікарських засобів використовуються рослини. У російськомовній літературі
(особливо XIX століття і більш раннього періоду) замість терміна «фітотерапія» нерідко
використовувався термін «траволікування». Це досвід, тисячолітні знання про рослини,
мінерали, природні фактори, накопичені нашими предками методом проб і помилок за
величезний проміжок часу. Ці знання еволюціонували разом з людиною, розвивалися з нею,
адже медицина виникла тоді ж, коли виникло людство. В останнє десятиріччя траволікування
інтенсивно розвивається. Цей давній напрям у медицині дедалі більше привертає увагу як
лікарів-практиків і народних цілителів, так і науковців. До 50-х років ХХ століття ліки з рослин
становили 70-80% усіх медикаментів, а нині лише третину препаратів. Ось чому терапія
природними засобами повинна займати належне місце в клінічній практиці.
Застосування лікарських рослин у медичній практиці обумовлено наявністю в їх складі
біологічно активних речовин ― діючих речовин, які при введенні в організм навіть у дуже
малих кількостях викликають певний фізіологічний ефект. Ці активні речовини синтезуються
самими рослинами з неорганічних мінеральних речовин грунту, води, з вуглекислого газу
повітря. Синтез здійснюється рослинами під впливом світлової енергії. До найбільш важливих
біологічно активних речовин рослин відносяться наступні: глікозиди, ферменти, вітаміни,
ліпіди, органічні кислоти, кумарини, алкалоїди, смоли, ефірні масла та дубильні речовини.
Фітотерапія, як будь-яка наука, має свою методологію та принципи: вона орієнтована
на індивідуальне лікування, характеризується адекватністю клінічній симптоматиці на різних
етапах розвитку хвороби, забезпечує принцип системності: лікування основного і супутніх
захворювань, потенціювання: одночасне застосування компонентів і препаратів, безперервність
лікування: тривале застосування з короткими перервами або заміною, комплексність заходів:
поєднання з лікарськими препаратами синтетичного походження. Застосовується як
самостійний метод лікування (обов'язково під наглядом фітотерапевта), так і в комплексному
лікуванні багатьох захворювань. Для досягнення бажаного результату необхідно
притримуватись основних правил: починати терапію після встановленого діагнозу, призначати
лікування повинен фахівець медицини, купувати лікарську рослинну сировину (ЛРС) через
аптечну мережу (лише в такому випадку придбана сировина буде зібрана, висушена, збережена,
транспортована згідно правил та затверджена відповідно контролю якості), рекомендуватися
може лише фармакопейна лікарська рослинна сировина.
За час існування людства досвід застосування фітопрепаратів накопичений дійсно
чималий. На ринку України ЛРС випускається у вигляді пачок та фільтр – пакетів. В аптеках
рослинні препарати представлені: екстрактами( рідкі, густі, сухі), настоянками, відварами,
настоями, фіточаями, трав’яними зборами та у формі слизу. При правильному застосуванні
рослинні препарати володіють більш м'якою дією, менш токсичні, ніж синтетичні, не
викликають звикання та алергії. Більше того, рослини не тільки не пригноблюють захисні сили
організму, а навпаки, активні щодо багатьох штамів мікроорганізмів, вже придбали стійкість
проти антибіотиків, і здатні посилювати імунітет людини, допомагаючи йому тим самим
впоратися з хворобою.
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На фармацевтичному виробництві використовують такі типи води: вода питна, з
якої одержують воду високоочищену методом подвійного зворотного осмосу спільно з іншими
підхожими методами, наприклад, ультрафільтрацією і електродеіонізацією; вода для ін’єкцій,
яку також одержують із води питної або води очищеної шляхом двоступеневої дистиляції або
методом подвійного осмосу; вода очищена , яку одержують із води питної дистиляцією, іонним
обміном або будь-яким іншим підхожим способом.
Двоступенева дистиляція проводиться на обладнанні, частини якого, що контактують із
водою, виготовлені з нейтрального скла, кварцу або підхожого металу. Обладнання має бути
забезпечене ефективним пристроєм для запобігання захоплення крапель. Необхідне належне
утримування і технічне обслуговування обладнання. Першу порцію води, одержану на початку
роботи, відкидають, потім дистилят збирають.
Одержання води очищеної, високоочищеної та води для ін'єкцій – це фінішні стадіі, що
забезпечують одержання фармацевтичної води за нормативними вимогами ДФУ. Необхідна
попередня підготовка води, тобто сукупність технологічних операцій (методів), щоб звільнити
воду питну, джерелом якої є природна вода, від присутніх домішок: механічних часток,
органічних речовин, мікроорганізмів, колоїдів, розчинених хімічних сполук, розчинених
хімічно активних і неактивних газів, бактеріальних ендотоксинів, залишкових дезінфікуючих
речовин та ін..
Залежно від якост вихідної води відповідного ступеню чистоти попередня підготовка
води може включати декілька стадій. Вибір технологічної схеми попередньої підготовки води
до фінішної стадії одержання води обумовлений:
1) якістю вихідної води;
2) вимогами виробника ЛЗ;
3) вибором фінішної (кінцевої) стадії одержання води;
4) вимогами ДФУ до якості вихідної води;
5) стадіями попереднього очищення води, спрямованими на видалення домішок, зміст яких
нормується нормативною документацією або виробником фармацевтичної продукції.
Попередня підготовка води заснована на принципах фільтрації, іонного обміну й
зворотного осмосу.
Стадію пом'якшення води використовують для попередньої підготовки води в трьох
випадках:
1) перед зворотним осмосом і дистиляцією;
2) одержання води для регенерації установки іонного обміну;
3) у випадку, коли достатнім є одержання пом'якшеної.
Установки для пом'ягшення води, видаляючи полівалентні іони, знижують тим самим
потенційну можливість утворення нерозчинного осаду на мембранах зворотного осмосу й
внутрішніх поверхнях дистиляторів.Одночасно з вихідної води видаляються слідові
концентрації інших небажаних іонів (барій, алюміній, стронцій).
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ВАЛЕРІАНА ЛІКАРСЬКА ТА ЇЇ ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Студ. А.В. Кисорець
Студ. О.С.Кишка
Наук. керівник доц. Г.В. Тарасенко
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У наш час важко утримати свою нервову систему і психологічне здоров'я у рівновазі.
Лікарі рекомендують приймати всілякі препарати-транквілізатори і антидепресанти, які можуть
допомогти підтримати нашу нервову систему у рівновазі. І тому сучасна фармацевтична
промисловість з великим задоволенням допомагає нам у цьому.
Однак не варто поспішати купувати їх. Краще згадати про те, що природа поки ще в
змозі запропонувати свій матеріал для відновлення нашого психологічногоздоров'я.
І таким відновним засобом є звичайна валеріана лікарська - рослина, відома з
незапам'ятних часів. На щастя, фармацевтична промисловість не забуває і про неї, випускаючи
її в різних лікарських формах - пакетиках з подрібненою сировиною, настойках на спирту,
таблетках.
Кореневище і корені валеріани містять ефірну олію (0,5—2 %), вільні ізовалеріанову
кислоту і борнеол, ефіри борнеолу з кислотами (масляною, мурашиною, оцтовою та іншими),
терпеноїди (камфен, лимонен, миртенол, пінен, терпинеол тощо), алкалоїди валерин і хатинін
(у свіжій сировині), алкалоїд актинідин (у вигляді гідроксифенілетилової солі),
глікозидвалерид, дубильні речовини та цукри. Завдяки вмісту цього комплексу біологічно
активних речовин препарати валеріани зменшують рефлекторну збудливість центральної
нервової системи, мають заспокійливу та спазмолітичнудію.
Таблетки валеріани випускаються в скляних флакончиках по 50 таблеток або в
пластинах контейнерах з розфасовкою по 10 таблеток в кожному.
Валеріана лікарська входить до складу таких лікарських препаратів:
 Валеріана - пігулки дозуванням від 20 до 60 мг (Галичфарм АООТ, м.Львів,)
 Валеріана - пігулки дозуванням 30 мг
 Валеріана Форте - пігулки дозуванням 40 мг (ПАТ «Київмедпрепарат», м.Київ)
 Валеріанівна - капсули дозуванням 300 мг
Пігулка Валеріани містить 200 мг порошку з тонкоподрібнених кореневищ і коренів
рослини. Активний початок препарату становить комплекс біологічно активних компонентів ефірного масла, глікозидів, алкалоїдів, органічних кислот, смол, полісахаридів.
Дія таблеток валеріани лікарської зумовлено вмістом у ній ефірної олії, здатної
полегшити настання природного сну, надати седативний, тобто заспокійливий ефект на нервову
систему. Седативний ефект проявляється не відразу, проте володіє стабільною і пролонгованою
дією.Крім того, в валеріану входить комплекс біологічно активних речовин що має жовчогінну
дію, а також посилює виділення секрету слизової оболонки шлунково-кишкового тракту і
розширює коронарні судини серця.
Валеріана в таблетках призначається при розладах сну, перезбуджуванні, мігрені,
функціональних порушеннях травлення і серцево-судинної систем (в останньому випадку в
комбінації з іншими лікарськими засобами).
Головна перевага таблеток - це зручність у використанні. Їх не потрібно готувати, не
потрібно відлічувати потрібну кількість крапель або кількість мілілітрів, досить відокремити
одну таблетку від блістери і з'їсти її.
З усього вище сказаного можна зробити висновок, що валеріана - прекрасний
природний транквілізатор, щедрий подарунок людству. Заспокоює вона не гірше хімічносинтезованих препаратів тане викликає звикання.
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Шовний матеріал (ШМ) - це матеріал для хірургічних швів та перев'язки кровоносних
судин. Він повинен володіти міцністю, гладкою поверхнею, переносити стерилізацію,
зав'язуватися в міцні вузли. Хірургічні шовні матеріали є стороннім для організму предметом,
який залишається у тканинах. Вони застосовуються для накладання хірургічних швів і
перев’язки окремих анатомічних структур (судин, шкіри, м’язів, кісток), а також для зупинення
кровотечі. ШМ поділяють на ті, що розсмоктуються (кетгут, колаген, Вікрил, Монокрил),
повільно розсмоктуються (шовк, капрон), нерозсмоктуються (лавсан, поліпропілен).
Основні вимоги до шовного матеріалу: простота стерилізації, інертність, міцність нитки
повинна перевершувати міцність рани на всіх етапах її загоєння, надійність вузла,
резистентність до інфекції, розсмоктуваність, хороші маніпуляційні якості застосування для
будь-яких операцій, відсутність електричної активності, відсутність канцерогенної активності,
відсутність алергенних властивостей, міцність на розрив у вузлі не нижче міцності самої нитки,
низька ціна.
Кетгут – поширений шовним матеріалом в хірургії, який розсмоктується. Його
виготовляють із м’язевого шару і підслизової основи тонких кишок вівці. Кетгут застосовують
для зшивання внутрішніх органів і тканин, в хірургії печінки, для зшивання підшкірної
клітковини, очеревини тощо, де не вимагається велика міцність сполучення тканин. Термін
розсмоктування кетгуту від 2 до 4 тижнів в залежності від товщини ниток.
Вікрил складається з сополімерів гліколіда (90%) і L-лактида (10%). Володіє високою
міцністю і гнучкістю. Тримає рану протягом критичного періоду її загоєння. Розсмоктування за
рахунок гідролізу, утворюючи воду і вуглекислий газ. Повне розсмоктування 60-90 днів.
Застосовується: шлунково-кишкового тракту, слизові оболонки, фасції, м'язи, підшкірна
клітковина, очеревина, паренхіматозні органи, закриття ран.Випускається з антибактеріальним
покриттям, прискорено розсмоктується.
Шовк – натуральні протеїнові волокна, звиті шовкопрядом. Висока міцність на розрив,
м'якість, гнучкість, еластичність. Через 2 роки практично не вдається виявити в місці
імплантації. Вкрай висока реактогенність. Області застосування: шкірний шов, серозні шви на
порожні органи, лігатури, фасції, м'язи, підшкірна клітковина
Капрон – поліамід. Має високу міцність і гнучкістю. Ковзає, тому потрібно зав'язувати
більше трьох вузлів, Втрачає по 15-20% міцності в рік, повна біодеградація через 3 роки.
Області застосування: шлунково-кишкового тракту, шкірний шов, фіксовані рани.
Лавсан - синтетичний шовний матеріал на основі поліетилентерефталатні волокон.
Висока міцність. Зберігається в тканинах невизначено довгий час. Висока біосумісність і
індиферентність. Хороші маніпуляційні властивості. Області застосування: шлунковокишкового тракту, слизові оболонки, фасції, м'язи. Випускається у вигляді крученої, плетених
нитки і нитки з фторкаучуковим покриттям (фторест).
Поліпропілен – шовний матеріал з групи поліолефінів. Висока інертність і міцність.
Може застосовуватися в інфікованих тканинах. Краще, ніж капрон тримає вузол. Область
застосування: шлунково-кишкового тракту, фіксовані рани, шкірні шви.
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Наук. керівник доц. Г.В. Тарасенко
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Ехінацея пурпурова – це багаторічна трав’яниста рослина, висота стебла якої є сягає 70150 см, листки прості, овально- або лінійно-ланцетні, по краю заруб часто-зубчасті, квітки має
великі, пурпурові або жовті. Період цвітіння - липень – жовтень.
Ехінацея пурпурова – високоефективний рослинний імуностимулятор, діючі речовини
якого підвищують вироблення інтерферонів, активізують неспецифічні фактори імунної
системи (Т-лімфоцити і макрофаги), а отже, блокують поширення в організмі людини
шкідливих бактерій і вірусів. Рослина відома своїми антиоксидантними і протизапальними
властивостями з давніх часів. Всі ці унікальні властивості завдячують багатому хімічному
складу ехінацеї, що має сім груп біологічно активних речовин, таких як флавоноїди,
полісахариди, похідні кавової кислоти, есенціальні ліпіди, мікроелементи, вітаміни, алкіламіди.
У сучасному світі дуже важливою є проблема забруднення радіацією, одним із засобів
профілактики для людини є рослини, що мають радіопротекторну дію, однією з них є Ехінацея
пурпурова (Echinacea purpurea). Саме тому під час цієї роботи ми вивчили особливості
вирощування Ехінацеї пурпурової.
Радіопротектори – це хімічні медикаментозні засоби
синтетичного або
медикаментозного походження, введення яких в організм перед його опроміненням
проявляється меншим ураженням іонізуючим опроміненням радіо чутливих тканин та
прискоренням їх відновлення. Зокрема, діючим радіопротектором та антиоксидантом є
Ехінацея пурпурова.
Одна з найгостріших проблем сучасності і найближчого майбутнього – це зростаюча
кислотність ґрунтового покриву. Підвищена кислотність заважає нормальному перебігу
мікробіологічних процесів у ґрунті. Сприятливою для родючості грунтів є нейтральна
кислотність. Досліди, проведені нами, дали змогу підтвердити останню думку. На три ділянки з
різною кислотністю були висіяні однаково оброблені зразки Ехінацеї пурпурової. Результати
вирощування наведені в таблиці: Морфологічні особливості Ехінацеї пурпурової на
досліджуваних ділянках.
Таблиця

Дослідження, результати яких викладені в таблиці проводились у весняно-осінній
період 2015 року на території фермерського господарства «Калина» с.Пригарівка Полтавської
області.
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КАМЕДІ: ЗАСТОСУВАННЯ У ФАРМАЦІЇ ТА
ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Студ. А.С. Янченко
Наук. керівник доц. Г.В.Тарасенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Дана тема є актуальною, оскільки камеді дійсно використовуються у фармацевтичній
промисловості та містять діючі речовини, які у помірних дозах позитивно впливають на
організм людини.
Камеді(Gummi) — це полісахариди, які містять кальцієві та магнієві солі уронових
кислот та нейтральні моносахариди, що частково етерифіковані. Вивчена будова і описана
структура лише окремих камедей. Утворюються в рослинах внаслідок слизового переродження
оболонок клітин серцевини або деревини, при травмуванні. В посушливих місцевостях рослини
виробляють значну кількість камеді, яка утримує вологу.
Для добування камеді на стовбурах роблять надрізи. Підсочування ведуть в тиху
погоду, щоб сировина не забруднювалася пилом і піском. Камедь виступає у вигляді в’язкої
маси. Збирають її через 5–6 днів, сортують за кольором. Білі сорти використовують для потреб
фармацевтичної промисловості, а жовті і бурі — для технічних потреб.
Найчастіше використовують гуарову, трагакантову, ксантанову та абрикосову камеді.
Гуарова камедь (Е412) – дрібні кристали брудного білого кольору, розчиняються у воді.
Видобувають з насіння горохового дерева. Потрапляючи в організм, лише частково
розчиняється у кишечнику, «випускаючи» всі корисні речовини, які через стінки кишечника
проникають у кровоносну систему і розносяться по організму. В іншому ж – діє як баласт,
«очищаючи» і виводячи на шляху з травного тракту токсини і шлаки. Гуарову камедь
приймають коли необхідно вирішити проблему запорів, при захворюванні атеросклерозом,
діабеті, ожирінні, для очищення крові від холестерину, для очищення організму від токсинів.
Трагакантову камедь (Е413) добувають зі стебел і гілок колючого чагарнику астрагала
трагакантового. Нерозчинна у воді. Використовується у фармацевтиці для приготування
суспензій, як основа для таблеток і пігулок, як емульгатор у виробництві емульсій.
Застосовується в косметичній, хімічній, медичній, парфумерній, харчовій, паперовополіграфічній промисловості. Не засвоюється в шлунково-кишковому тракті, тому її
рекомендують вживати з обережністю людям, які страждають від деяких захворювань органів
травлення. Максимально допустима добова доза - до 2 г / кг маси тіла.
Ксантанова камедь (Е415) широко використовується в харчовій, медичній, косметичній
та фармацевтичній промисловості. Це найпотужніший загущувач, що не піддається
розщепленню натуральними ферментами. В поєднанні з гуаровою камеддю утворює стійкі
суспензії, еластичні гелі та гнучкі оболонки. Практично не впливає на організм. Камедь
використовується при виробництві штучних замінників крові та антикоагулянтів. З
використанням ксантану роблять еластичні оболонки для капсул, суспензії та лікувальні мазі.
Абрикосова камедь свіжозібрана - ясно-жовтого кольору, прозора, старіші шматки
жовто-бурого кольору, непрозорі. Утворює в'язкі розчини, що володіють високою здатністю,
що емульгує і обволікає. Вона повністю замінила імпортний гуміарабік у фармацевтичній
практиці (масляні емульсії, що обволікають розчини, в'язкий компонент в деяких
кровозамінних розчинах). Випускається у вигляді порошку білого або жовтуватого кольору.
Також вона використовується як загусник і емульгатор в засобах по догляду за шкірою.
Отже, камеді широко використовуються у фармацевтичній промисловості. Це пов’язано
з високою поверхневою активністю та емульгуючою дією. Застосовують насамперед при
виготовленні масляних емульсій як речовини, що стабілізують емульсії без зміни їх
консистенції, як допоміжні зв’язувальні речовини в технології випуску таблеток, як
стабілізатори запаху ліків та харчових продуктів завдяки їх здатності рівномірно розподіляти
ароматизатор по всьому об’єму рідини.
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УДК 661.744.:687.5
ЗАСТОСУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПАРАБЕНІВ
Студ. О.А. Лапа
Наук. керівник доц. Г.Г. Куришко
Київський національний університет технологій та дизайну

Родоначальником всіх парабенів є бензойна кислота, що використовується як
консервант вже більше 400 років. У XVI столітті її вперше виділили з бензойної смоли (яку тоді
називали «РОСНО ладаном») і стали застосовувати для консервування фруктів. У 1875 р. Е.
Зальковскій з'ясував, що у бензойна кислота крім протимікробної (бактерицидної) діє маєще і
протигрибкову (фунгіцидну). Оксибензойна кислота, більш відома як саліцилова, також
застосовувалася раніше як консервант. Парабени – це складні ефіри п-гідроксибензойної
кислоти, широко використовуються в якості консервантів в косметичній, харчовій та
фармацевтичній промисловостях, завдяки своїм антисептичним і фунгіцидним властивостям.
Самі парабени були відкриті на початку XX століття і з 1925 року застосовуються для
консервування продуктів, витіснівши бензойну і саліцилову кислоти тому, що можуть
використовуватися в менших концентраціях зі збереженням властивостей консерванта.
Концентрація парабенів не скрізь однакова і збільшуєтьсязалежно від терміну
придатності того чи іншого продукту. Також, вміст парабенів залежить від форми випуску
продукту.
Наприклад, дезодоранти в аерозольних балонх вкрай рідко містять парабени, так як
закриті герметично і консервантів не потребують. Дезодоранти в формі сухих стіків містять
найбільше парабенів, тому що активніше за інших стикаються з повітрям. Те ж можна сказати і
про деокрема, які видавлюються з тюбика. Кулькові дезодоранти займають проміжне місце за
змістом парабенів - між аерозольними упаковками і сухими стіками.
Стосовно фармацевтичної промисловості м'які лікарські форми (мазі, крема, гелі,
лініменти, ректальні і вагінальні супозиторії), рідкі лікарські форми (сиропи, суспензії,
настоянки, відвари, краплі для носа, очей і вух), різні парентеральні форми для ін'єкцій,
желатинові капсули і навіть перев'язувальні матеріали, - все містять консерванти, і в більшості
випадків це парабени. Стосується це і лікарських препаратів і біологічно активних добавок. У
аптекарській справі парабени використовуються дуже давно. Коли ще не було фармацевтичних
підприємств і будь-які ліки виготовлялися в аптеці, термін придатності нерідко обмежувався
декількома днями, і фармацевт був змушений робити ліки знову і знову, а хворий - регулярно
приходити в аптеку за новою порцією препарату. Згадайте, будь-який приготований самостійно
відвар або настій не зможе зберігатися більше трьох днів навіть в холодильнику. Це стосується
не тільки рідких лікарських форм, а й м'яких: мазь без консерванту «не проживе» і тижня. В
даний час лікарські препарати можуть мати термін придатності до декількох років. Тому
використання парабенів (або інших консервантів) в косметиці та ліках обов'язково, оскільки ці
продукти мають властивість псуватися.Ефективність парабенів в якості консервантів
пояснюється їх бактерицидними і фунгіцидними властивостями. Ці речовини мають широкий
спектр дії. Вони порушують проникність цитоплазматичної мембрани клітини мікроорганізму
або гриба, в результаті змінюється транспортна функція мембрани, необхідні для
життєдіяльності речовини (глюкоза і пролін) не потрапляють всередину клітини, а шкідливі
продукти обміну не виводяться, що і призводить до загибелі мікроорганізму. Крім цього,
парабени пригнічують функцію мітохондрій, що також позначається на життєдіяльності
мікроорганізмів.Спектр дії кожного парабену має свої особливості. Наприклад, метилпарабен
краще пригнічує ріст цвілевих грибів, а пропілпарабен - дріжджових. Крім того, парабени
мають слабку естрогенну активність, яка значно слабкіше, ніж активність різних
фітоестрогенів, що містяться в продуктах.
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УДК 547. 823
НІТРУВАННЯ п-(ГЕКСАФТОРОІЗОПРОПІЛ-2-ОКСИ)-ФЕНОЛУ
Студ. Мануель Антоніо Марія
Наук. керівник Г.Г.Куришко
Київський національний університет технологій та дизайну

Досліджено умови нітрування п-(гескафтороізопропіл-2-окси)-фенолу (1), з отриманням
невідомих раніше мононітропохідного (2) та динітропохідного (3) – аналогу пікринової
кислоти. Отримані сполуки можуть бути цінними прекурсорами для синтезу різних
гетероциклічних систем з гескафтороізопропіл-2-окси групою в ядрі, виходячи з відповідного
амінофенолу що може бути отриманий відновленням сполуки 2, а також нових фторовмісних
комплексів Мейзенгеймера що можуть бути отримані зі сполуки 3.
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УДК 681.5:615.074+615.451
ERWEKA ROBODIS II – АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА
ТЕСТУВАННЯ РОЗЧИНЕННЯ
Студ. В.І. Чолій
Студ. Є.В. Куков’якін
Наук. керівник проф. А.П. Строкань
Київський національний університет технологій та дизайну

Введення: Тести розчиненняпереходять на новий рівень – майже повністю
автоматичний рівень. ERWEKA RoboDis II – один із кращих прикладів автоматизованих систем
тестування розчинення препаратів.
Мета дослідження: Вивчити переваги та характерні особливості автоматизована
система тестування розчинення ERWEKA RoboDis II
Матеріали та методи: огляд наукової медичної та фармацевтичної літератури за період
з 2009 по 2016 рік.
Результати:Зі своєю новою системою RoboDis II компанія ЕRWEKA відкрила новий
етап у сфері професійного автоматизованого тестування розчинності. Дана система була
розроблена в тісній співпраці з фармацевтичною компанією BayerHealthcare і, таким чином, є
результатом впровадження виробничого досвіду в сфері оптимізації процесів, методів
автоматизації і контролю якості, який складався протягом понад 15 років.
Система RoboDis® II здатна автоматично виконувати більше 10 тестів. Для збільшення
продуктивності система оснащена двома тестерами розчинності (по 8 станцій в кожному), які
обслуговуються за допомогою робота. У результаті цього нововведення робота всієї системи є
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більш досконалою і ефективною, ніж робота традиційних автоматичних тестерів.
Система RoboDis® II поєднує в собі гнучку роботу робота (за методами USP 1, 2 і 5; зміна
середовища за методами USP "A" і "B"; застосування японських вантажив і т. д.) і швидкість
виконання завдань традиційного автоматичного тестера розчинності (одночасне наповнення
судин, вкидання таблеток, взяття проби тощо). Аналіз проб здійснюється з допомогою
оптоволоконного датчика, УФ випромінення та спектрофотометра
Висновки: ERWEKA RoboDis II безумовно один із лідерів тестування розчинення , для
цього він має всі необхідні риси та можливості.

УДК 615.28
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ
Студ. Ю.В. Кублій
Науковий керівник доц. Т.А.Пальчевська
Київський національний університет технологій та дизайну

Введення. Антисептики - протимікробні засоби широкого спектру дії. Вони згубно
впливають на більшість мікроорганізмів, не володіючи виборчої активністю. Мають відносно
високою токсичністю для людини і тому застосовуються в основному місцево. Аналогічні
препарати, які використовуються для знезараження зовнішніх предметів (приміщення,
предмети догляду за хворими, виділення хворих, медичний інструментарій та ін) називають
дезінфікуючі, засобами.
Провести різку межу між антисептиками і дезінфікуючими засобами не завжди
можливо, оскільки багато речовини в певних концентраціях використовують як антисептики, а
в більш високих - з метою дезінфекції.
Мета дослідження: вивчити основну дію і склад антисептичних і дезінфікуючих
засобів
Матеріали та методи: огляд науково-медичної літератури за період з 2000 по 2010 рік
Результати: Антисептичні засоби затримують розвиток і розмноження шкідливих
мікроорганізмів. Область їх застосування досить широка, від обробки ран і пошкоджених
слизових оболонок до знезараження інструментів, що застосовуються в медицині, речей і
виділень хворого.
Даним засобам не характерна вибірковість дії, тобто вони активні в тій чи іншій мірі
щодо практично всіх мікроорганізмів. Якщо вони затримують розвиток або ріст бактерій, то
вважається, що це бактеріостатичну дію, а якщо сприяють загибелі - бактерицидну.
Існують антисептичні засоби, які володіють обома цими ефектами, все залежить від їх
концентрації, тривалості впливу, температури і т. д.
Найчастіше антисептики класифікують залежно від класу хімічних сполук, до яких вони
належать. Необхідно відзначити, що використовувати їх можна тільки після ознайомлення з
інструкцією.
Висновок: Найчастіше антисептичні засоби використовують при лікуванні гнійних
ран, опіків та інших поверхневих уражень, при яких можливі зараження. Крім цього,
антисептичні засоби необхідні в щоденному житті, а вже тим більше в лікарській практиці - для
обробки речей хворого або застосовуваних інструментів. Деякі з антисептиків знаходяться в
аптеках у вільному продажу, як, наприклад, той же розчин йоду спиртовий, при цьому їх
вартість досить незначна.
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УДК 616. 155. 194
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ. ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, ЛІКУВАННЯ
Студ. Т.О. Кивенко
Наук. керівник Т.А. Пальчевська
Київський національний університет технологій та дизайну

Залізодефіцитна анемія – це клініко-гематологічний симптомокомплекс, обумовлений
недостатнім процентним вмістом заліза в організмі і проявляється зниженням рівня
еритроцитів, так і гемоглобіну в периферичній крові. В загальній структурі всіх анемій,
залізодефіцитна займає перше місце серед хвороб, яка зустрічається у дорослого та дитячого
населення і становить не менше, ніж 80%. При нормальних умовах організм середньостатистичної здорової дорослої людини містить близько 5000 мг заліза, яке входить до складу
гемоглобіну (2/3 відзагального обсягу), цитохромоксидаз (300 мг), феритину і гемосидерину,
які депонуються у тканинах кісткового мозку, печінці та селезінці (до 1000 мг) і так зване
сироваткове чи транспортне залізо (до 304 ммоль/л).
Перший необхідний запас заліза людина накопичує ще під час внутрішньо-утробного
періоду, отримуючи його від матері через плацентарну судинну систему. В пост натальний
період залізо надходить в організм тільки з їжею.
Основними шляхами виведеннязаліза з організму є потовізалози, сечовидільна система і
органи травного тракту. У представниць жіночої статі після настання періоду статевого
дозрівання з'являється ще один шлях виведення заліза - разом з менструальними виділеннями,
тому
залізодефіцитна
анемія
у
жінок
зустрічається
досить
часто.
Для того щоб не провокувати залізодефіцитну анемію досить лише забезпечити надходження
заліза з їжею у кількості 2 г на добу, так як щодоби з організму виводиться саме такий обсяг
заліза.
Залізодефіцитна анемія у дорослих має широкий спектр клінічних симптомів, і ступінь
їх прояву безпосередньо залежить від вираженості недостатності заліза.
Об'єктивними ознаками залізодефіцитної анемії, які помітні вже при первинному огляді
пацієнта є: поява вираженої блідості шкірних покривів і слизових оболонок, одутлість обличчя,
виражена пастозність дистальних відділів нижніх кінцівок, почастішання частоти серцевих
скорочень при фізичному навантаженні, зниження артеріального тиску і поява
аускультативного систолічного шуму в точці вислуховування верхівки серця.
За хімічноюбудовоюсполукизалізаумовноділять на двігрупи:
а) прості, легкоіонізуючі солі - фероцени, або мегалоорганічні сполуки, хелатні сполуки;
б) складні - полінуклеарні гідроксильні сполуки-компплекси.
Залізодефіцитна анемія — це захворювання системи крові, яке при вірно встановленому
діагнозі, призначенні патогенетично обґрунтованої терапії та вчасному проведенні лікування
залізовмісними препаратами може бути з успіхом подолане.
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ЕТАПІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ
БІОСИМІЛЯРІВ ЯК СКЛАДОВА «QUALITY BY DESIGN» ПАРАДИГМИ
Студ. Н.В. Гапон
Наук. керівник доц. О.П. Баула
Київський національний університет технологій та дизайну

Вітчизняна фармацевтична промисловість вирішує питання доступності сучасних
лікарських засобів шляхом заміни оригінальних препаратів на їх дешевші копії – генерики, при
розробці яких має бути доведена ідентичність їх складу, сила дії, ефективність та безпека. В той
же час, при розробці біоподібних лікарських засобів (біосимілярів) не можна застосовувати такі
ж підходи, як і до генериків на основі синтетичних молекул, у зв’язку з не ідентичністю, а
подібністю активних речовин біосиміляру та оригінального препарату, пов’язаних з
відмінностями у методах синтезу, очистки, пост-трансляційних модифікаціях тощо. Тому
створення біотехнологічних препаратів потребує особливих підходів до їх розробки,
дослідження, контролю та виробництва.
Фармацевтична розробка фармацевтичного препарату є багатостадійним процесом, від
дизайну молекули до проектування технологічного процесу. Quality-by-Design (з англ. «якість
на етапі розробки», далі QbD) поєднує всі елементи розробки шляхом створення
структурованого робочого процесу на основі управління ризиками. QbD є системним підходом
до розробки лікарських засобів, що починається з чітко визначеного профілю якості і до
одержання готового лікарського засобу, розуміння процесу його виробництва та стратегії
контролю, опираючись на надійні наукові дані та оцінку ризиків для якості. Такий підхід
спочатку дозволяє глибоко зрозуміти та оцінити ризики для споживача, від вживання
препарату, та в зворотному порядку в процесі розробки усунути всі можливі критичні загрози
для продукту, пов’язані з вихідною сировиною та параметрами процесу.
Управління ризиками, або ризик-менеджмент, є систематичним процесом щодо
здійснення політики управляння якістю, застосування методик та правил з метою загального
оцінювання, контролювання, огляду ризиків та відповідного інформування. QbD парадигма
передбачає, що постійна оцінка ризиків створює логічні переходи між послідовними стадіями
розробки препарату: збір попередніх знань про молекулу/процес та визначення цільового
профілю якості – визначення критичних показників якості (CQAs) – визначення критичних
параметрів процесу (CРРs) – визначення простору проектних параметрів – розробка стратегії
контролю.
Найбільш поширеним проявом управління ризиками на етапі фармацевтичної розробки
є власне оцінка ризиків, що передбачає ідентифікацію, аналіз та кількісну чи якісну оцінку
ризику. Оцінка ризику починається з ідентифікації ризику на основі розуміння взаємозв’язку
між етапами розробки продукту, що найкраще може бути візуалізована за допомогою такого
інструменту як причинно-наслідкові діаграми Ішикави. Аналіз ризику передбачає розробку
засобів оцінки ризику (коефіцієнтів та балів, що характеризують ступінь тяжкості наслідків
критичної ситуації, важкість їх виявлення та ступінь відхилення від профілю якості
оригінального препарату). Після визначення діапазонів оцінки для кожного фактору, може бути
обчислена максимальна оцінка ризику та встановлений поріг критичності параметру. На основі
оцінки ризиків встановлюється простір проектних параметрів - допустимі діапазони мінливості
кожного параметра процесу.
Отже, ризик-менеджмент для якості забезпечує логічну цілісність підходів QbD,
допомагає обробити вихідні дані про розроблюваний біосиміляр, поглибити знання про
продукт і процес та розробити оптимальну стратегію контролю лікарського засобу.
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БІОФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ЛІКАРСЬКОГО
ЗАСОБУ, ЯКИЙ МІСТИТЬ КАЛІЙ ТА МАГНІЙ
Студ. І.В. Ткаченко
Наук. керівник доц. О. В. Моспанова
Київський національний університет технологій та дизайну

Ціль дослідження: Розробка складу лікарського засобу пролонгованої дії, який містить
Калій і Магній.
Актуальність теми: На фармацевтичному ринку немає препарату, що містить Калій і
Магній, з пролонгованою дією, а потреба у ньому дуже велика. Захворювання серцево-судинної
системи зростають і для пацієнтів було б зручно приймати даний препарат один раз на добу,
адже в більшості випадків пацієнтами є люди літнього віку.
Калій і магній, як макроелементи абсолютно необхідні для життєдіяльності організму
людини, тому що вони:
 сприяють поліпшенню проведення серцевого імпульсу;
 зменшують в'язкість крові і тим самим запобігають утворенню тромбів;
 сприяють підтримці еластичності стінок кровоносних судин;
 уповільнюють зростання атеросклеротичної бляшки;
 беруть участь в регуляції обмінних процесів у серцевому м'язі;
 сприяють поліпшенню метаболізму в серцевому м'язі і постачання міокарда енергією .
Провівши аналіз ринку препаратів, з’ясували, що таблеток з пролонгованою дією немає.
Тому є необхідність в розробці такого складу. В процесі розробки препарату були досліджені
різні склади на основі речовин, що модифікують вивільнення: гідрофільні полімери - похідні
целюлози, полімери вінілпірролідону і вінілацетату.
Запропоновані склади:
Рецептура №1
Рецептура №2
Калія аспарагінат
Калія аспарагінат
Магнія аспарагінат
Магнія аспарагінат
Коллідон SR
Eudragit RS PO
Аеросил
Аеросил
Стеаринова кислота
Стеаринова кислота
Рецептура №3
Рецептура №4
Калія аспарагінат
Калія аспарагінат
Магнія аспарагінат
Магнія аспарагінат
ГПМЦ К15 МCR
ГПМЦ К15 МCR
ГПМЦ Е6
ГПЦ
Аеросил
Аеросил
Стеаринова кислота
Стеаринова кислота
Етанол
Склад для покриття таблеток: L100-55; ПEГ; спирт; вода; тальк
Питання виготовлення пролонгованої дії таблеток на основі Магнію і Калію аспарагінату є
дуже актуальним. В роботі було запропановано чотири склади таблеток, які мали різні
пролонгатори. Далі буде проведена дослідницька робота, в ході якої визначиться, який саме з
чотирьох складів буде оптимальний і забезпечить якість та безпеку лікарського препарату.
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МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРИЧНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ
ТРИМЕТИЛГІДРАЗІНІЮ ПРОПІОНАТУ
Студ. Н.В. Бондаренко
Наук. керівник доц. О.В. Моспанова
Київський національний університет технологій та дизайну

Поняття «метаболічна терапія» об'єднує значну кількість препаратів з різним
механізмом дії, кінцевою метою застосування яких є забезпечення захисного ефекту поліпшення енергетичного метаболізму кардіоміоциту шляхом фармакологічного управління в
ньому процесами утворення і перенесення енергії, що реалізується на рівні самого
кардіоміоциту без впливу на перфузію серцевого м'яза і на гемодинамічні умови його
функціонування. Представники цієї групи препаратів гальмують швидкість окислення жирних
кислот всередині мітохондрій або обмежують транспорт жирних кислот через мембрани - до
останніх належить препарат мельдоній.
На сьогоднішній день немає виробництва препарату мельдоній у вигляді таблеток, хоча
таблетка, як лікарська форма, володіє деякими перевагами.
Труднощі в отриманні таблеток мельдонію пов'язані, по всій видимості, з
властивостями самої субстанції. Мельдоній є речовиною, яка погано пресується, до того ж він
дуже гігроскопічний.
Мета нашої роботи: розробка складу таблеток мельдоній, що забезпечує отримання
якісного препарату, стабільного при зберіганні.
Препарат Мілдронат, діючою речовиною якого виступає триметилгідразинію пропіонат
дигідрат, є ексклюзивною розробкою латвійської компанії «Гріндекс». Він широко поширений
в країнах СНД і є ефективним лікарським засобом метаболічної терапії ряду захворювань, в
патогенезі яких важливу ланку займає ішемія тканин. До таких захворювань, перш за все,
відносяться хвороби серця і судин, пов'язані з атеросклерозом і іншими порушеннями
кровообігу.
На ринку Мілдронат і його генеричні препарати представлені в 3-х лікарських формах капсули, сироп і розчин для ін'єкцій.
На першому етапі розробки був вивчений склад вмісту капсул Мілдронату. Субстанція
мельдоній являє собою білий кристалічний порошок зі слабким запахом. Великі кристали
фракції 0,5-1 мм складають в ній близько 70%, що забезпечує хорошу сипучість пігулок
сумішей і однорідність маси таблеток.
Були досліджені склади капсул з різними кількостями крохмалю. При тесті на
стираність таблетки сильно руйнувалися. Виходячи з цих даних, стало зрозуміло, що в таблетку
необхідно вводити додаткову сполучну речовину. В якості додаткової сполучної речовини до
складу таблетки включили Plasdone k 29/32. Рецептури з 7 і 10% Plasdone k 29/32 дозволяють
отримати таблетку, яка не повністю руйнується при тесті на стираність.
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РОЗРОБКА СКЛАДУ ГІГІЄНІЧНОГО ЗАСОБУ ПО ДОГЛЯДУ
ЗА ШКІРОЮ ТЯЖКО ХВОРИХ
Студ. С.В. Пономаренко
Наук. керівник доц. О.В. Моспанова
Київський національний університет технологій та дизайну

«... Правильний, гігієнічний догляд за пацієнтом
завжди має безперечний, позитивний вплив
на тривалість і перебіг хвороби»
Ф. Найтінгейл
Професійний догляд за тяжкохворим пацієнтом − це , насамперед, максимально якісний
гігієнічний догляд.
Шкіра відіграє велику роль у життєдіяльності людини. Вона бере участь у
терморегуляції організму, виділення з потом продуктів обміну речовин, регуляції нервових
процесів і т.п.
Разом з тим, шкіра легко забруднюється, що веде до ослаблення її функцій і може
викликати гнійничкові й інші захворювання шкіри.
Проблема профілактики і лікування гнійних запальних процесів у сучасних умовах
надзвичайно актуальна.
Ефективність лікування гнійних та запальних процесів залежить від своєчасного і
правильного виділення збудника.
Клінічні прояви пролежнів у хворого з'являються на тлі головного, найчастіше вкрай
важкого захворювання і залежать від різновиду патогенної мікрофлори і характеру некрозу
Пролежні утворюються в тих місцях, які довго схильні до тривалого тиску і процес
кровопостачання в таких місцях порушений. Пролежні дуже часто призводять до необоротних
процесів руйнування шкірних тканин.
Постійна обробка та догляд за шкірою хворого має велике значення для його
якнайшвидшого одужання.
З нашої точки зору найбільш раціональною основою для косметичного засобу є
міцелярна вода. Структура міцел така, що, з одного боку, вони досить стабільні і не
прилипають один до одного, а з іншого – активно з'єднуються з іншими «сторонніми»
часточками. Ця властивість ріднить міцелярний розчин із звичайним милом – воно теж як би
обволікає мікрочастинки, тим самим полегшуючи змивання. Однак, на відміну від мила, яке
потребує рясного змиванні водою, а значить, сушить шкіру, міцелярний розчин змивається
набагато легше, або зовсім не треба змивати – це мінімізує шкідливі наслідки вмивання (такі як
пересушування шкіри, роздратування тощо).
Нами запропонований склад гігієнічного засобу по догляду за шкірою тяжко хворих
(розрахунок на 500 мл (грамів):
Гідролат меліси…………. до 500 г.
Натрію глутамат кокоїл …….. 5,0 г.
Лецитин……………………….25,0г
Алантоїн………………………..1,0г.
Феноксіетанол………………….2,5г.

399

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Промислова фармація

УДК 615.012: 615.07
РИЗИКИ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
Студ. А.Г. Тюха
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Фармацевтична галузь України займає значних сегмент в економіці, має стійку
динаміку росту, та показує основні фактори інвестиційної привабливості. Загальний обсяг
фармацевтичного ринку України за результатами 2013 року склав 35,85 млрд. грн, що на 12,7%
перевищує результати 2012 року. Протягом 2013 року свою зацікавленість у придбанні,
локалізації виробництва або реалізації спільних проектів з українськими виробниками виявили
американські компанії: «Merck Sharp & Dohme Idea Inc.», «Abbott», «Glaxo Smith Kline»,
«Lupin», «Aurobindo Pharma», «Hikma pharmaceuticals» Щоб відповідати вимогам іноземних
компаній, збільшувати експорт відчизняних препаратів, та підтримувати стабільність розвитку
фармацевтичної галузі, сучасні фармацевтичні компанії приділяють все більшу увагу якості
лікарських засобів. Закордонних фармацевтичних ринок вже давно приділяє значну увагу
системам аналізу ризиків виробництва як фундаментального при проектуванні.
Аналіз ризиків вже давно використовується в різних областях українського
фармацевтичного виробництва, наприклад в бізнес плануванні чи економічному прогнозуванні,
а також при дослідженні виробництва фармацевтичних препаратів. Так і в керівництвах GMP
дуже яскраво звучать вимоги про необхідність застосування систем аналізу ризиків при
виробництві медикаментів. Але всі ці дії в основному спрямовані на дослідження,
прогнозування та оцінку якості лікарських засобів. Хоч аналіз якості лікарських засобів є лише
одним із компонентів аналізу ризиків фармацевтичного виробництва.
Ця робота спрямована на дослідження ризиків фармацевтичних підприємств, що
знаходяться на стадії планування, створення стандартизованої системи оцінки та мінімізації
ризиків при планування фармацевтичного виробництва на основі вже існуючих нормативних
документів GMP, ICH Q9, ISO 9001; та комплексних методів аналізу ризиків таких як НАССР
та RAMM.
Основною задачою роботи була необхідність показати, що прогнозування ризиків
технологічного процесу на стадії концептуального проекту може значно знизити ризики
виробництва та підвищити якість лікарського засобу ще до початку його виробництва. Що і
буде показано в ходу роботі на прикладі кількох лікарських засобів.
Застосувавши аналіз ризиків, для кожного з параметрів концептуального проекту,
можуть бути виявлені всі можливі ризики. А так як концептуальній проект охоплює повністю
всі етапи проектування лікарського препарату – то можна передбачити всі ризики які можуть
виникнути згодом в процесі виробництва, що можуть вплинути на якість готового лікарського
засобу, частково усунути, а також значною мірою скоротити їх.
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В даний час в світі використовується велика кількість лікарських препаратів, у зв'язку з
цим, найважливіше завдання фармацевтичної хімії - надійний і точний (якісний, кількісний)
аналіз речовин, що входять до складу препаратів. Одним із способів встановлення якісного і
кількісного складу лікарського препарату є хроматографічні методи аналізу, які дозволяють
також розділяти складні суміші, а саме рідинна хроматографія.Питання контролю якості та
стандартизації лікарських засобів підсилюють свою актуальність в даний час у зв'язку із
загальним збільшенням числа зареєстрованих лікарських засобів, що надходять, як правило, від
різних виробників.
Рідинну колонну хроматографію використовують переважно для виділення і очищення
простих ефірів перекисі. Класичну рідинну колонну хроматографію при низьких тисках і
неоднорідних сорбентах використовують в основному для попереднього розділення. У
переважній більшості випадків застосовують рідинну хроматографію високої ефективності
(ВЕРХ) з високими тисками, які зумовлюють високі швидкості поділу, і сорбентами високого
ступеня однорідності.
Рідинна паперова хроматографія - хроматографія на папері - метод розділення і аналізу
сумішей речовин, заснований на їх розподілі між рухомою і нерухомою рідкими фазами; як
носій нерухомої рідкої фази використовують папір. Метод запропонований англ. ученими А.
Мартіном і Р. Сінго в 1941.
Ексклюзивна рідинна хроматографія - (ситова хроматографія), рідинна хроматографія,
заснована на різній здатності молекул різного розміру проникати в пори неіоногенного гелю,
який служить нерухомою фазою. Розрізняють гель-проникаючу хроматографію (елюент - орг.
Розчинник) і гель-фільтрацію (елюент - вода). Для ексклюзивної
хроматографії
використовують макропористі неорганічні. або полімерні сорбенти.
Кальцію глюконат для ін'єкцій містить не менше 99,0% і не більше 101,0% кальцію Dглюконату моногідрату. Білий або майже білий кристалічний або гранульований порошок.
Помітно розчинний у воді. Застосування рідинної хроматографії для випробування даної
речовини на домішки - оксалати. Оксалати. Не більше 0,01% (100 ррт). Рідинна хроматографія.
Бетаметазона валерат.Білий або майже білий кристалічний порошок. Практично не
розчиняється у воді, легкорозчинний в ацетоні і в метилхлориді, розчинний у 96%
спирті.Застосування рідинної хроматографії для випробування даної речовини на домішки супутні домішки.
Бісопрололу фумарат містить не менше 99,0% і не більше 101,0% (RS) - 1- [4 - [[2- (1метілетоксі) етокси] метил] фенокси] - 3- [(1 - метилетил) аміно] пропан - 2-олу фумарату в
перерахунку на безводну речовину. Опис (властивості): білий або майже білий порошок. Злегка
гігроскопічний. Дуже легко розчинний у воді, легкорозчинний в метанолі. Володіє
поліморфізмом. Застосування рідинної хроматографії для випробування даної речовини на
домішки - супутні домішки.

401

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Промислова фармація

УДК 615.015.32
MATRICARIACHAMOMILLA — ОДНА З САМИХ «ЖІНОЧИХ»
ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКІВ
Студ. В.В. Бабенко
Студ. І.О. Пащенко
Наук. керівник доц. Т.А. Пальчевська
Київський національний університет технологій та дизайну

Ромашка аптечна з античності використовується в науковій і народній медицині . З
рослини витягають ефірне масло (так зване ромашковое масло) , яке знаходить безліч
застосувань; найбільш цінною речовиною в його складі є хамазулен (один з азуленом ) , що
володіє протизапальними , седативними властивостями.
Найцінніша складова частина ефірного масла - ромашковий азулен хамазулен (його
вміст у маслі коливається від 1,64 до 8,99 % , в середньому 4,6 %). Селекційні сорти містять
хамазулена в олії більше 10%. Хамазулен утворюється при перегонці сировини з водяною
парою, міститься в кошиках лактонів матрицина і матрикарина.
Препарати ромашки аптечної всередину призначають як потогінний, спазмолітичний
засіб при розладах менструацій, спазмах кишечника, метеоризмі, проносах, гастритах, колітах;
зовнішньо – для полоскання рота, для клізм і ванн, як пом'якшувальний і протизапальний засіб
у вигляді припарок з розпарених квіток ромашки і бузини чорної.
Відвар ромашки використовують також для промивання гнійних ран і як примочку для
очей. Хамазулен і його синтетичні аналоги використовують для лікування бронхіальної астми,
ревматизмі, алергічних гастритів, екземи, опіків рентгенівськими променями. Хамазулен
посилює регенеративні процеси і послаблює алергічні реакції, має анестезуючі властивості.
Ромашкове масло застосовують в ароматерапії при безсонні, мігрені, запаленні шкірних
покривів, а також при опіках і екземі, рекомендується при астмі, бронхітах, кашлі, грипі,
циститах, дратівливості, корисно для дітей і людей похилого віку.При депресії професійний
ароматерапевт Джоан Редфорд рекомендує застосовувати ромашковое масло в пальнику або у
ванні. Сушена ромашка , входячи до складу ароматичних трав'яних подушок, сприяють
розслабленню м'язів.
У косметиці застосовується в товарах для дітей (мило, креми, лосьйони), зубних пастах,
кремах для обличчя та рук, губних помадах, засобах для засмаги, маслах для догляду за шкірою
тіла, шампунях.
Екстракт ромашки надає на шкіру протизапальну, протиалергічну, пом'якшувальну,
знеболюючу, зволожуючу, регенеруючу, заспокійливу і ранозагоювальну дію. Ромашка
входить до складу косметичних засобів по догляду за чутливою і проблемною шкірою обличчя.
Відваром ромашки вмиваються при стійкій червоності особи і рожевих вуграх. Екстракт
ромашки входить до складу засобів для і після гоління , дезинфікуючи і пом'якшуючи шкіру.
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Синтезовані вкінці 30-х рр. ХХ століття Фосфорорганічні сполуки ( ФОС) залучили до
себе увагу хіміків і токсикологів, коли їх властивості були ретельно досліджені через випадкове
виявлення їх високої токсичності. Поширеність ФОС зумовлена перш за все повсюдним їх
використанням в якості отрутохімікатів. Достатньо назвати в зв’язку з цим такі інсектициди, як
хлорофос, фосфамід, карбофос, октаметил. Володіючи вираженою фізіологічною активністю,
ФОС знайшли своє застосування і в медицині ( для лікування глаукоми, міастенії, атонії
кишечнику).
Висока токсичність ФОС пояснюється їх здатністю втручатися в обмін медіаторів,
хімічних передавачів нервового імпульсу. Фосфорорганічні речовини міцно зв’язуючись з
холінестеразою синапсів, гальмують розщеплення цим ферментом ацетилхоліну, який,
накопичуючись, порушує синаптичну передачу. Холінергічні синапси присутні у ЦНС,
симпатичних і парасимпатичних гангліях, нервово-м’язових з’єднань.
Антихолінестеразна дія ФОС є основною,але не єдиною дією. Так з недавніх відкриттів
відомо, що вони можуть мати прямий холіноміметичний вплив на постсинаптичну мембрану,
підвищувати чутливість синапсу до ацетилхоліну (ефект сенсибілізації), полегшувати
виділення квантів ацетилхоліну з пресинаптичної мембрани (полегшуюча дія).
Мускариноподібна дія призводить до розвитку спазмів гладкої мускулатури і
гіперсекреції залоз, вплив на ССС проявляється гіпотонією та брадикардією, порушенням
провідності міокарда.
Нікотиноподібна дія на скелетну мускулатуру приводить до м’язової слабкості,
мікрофібриляції, м’язовим паралічам, вплив на синаптичні ганглії – до тахікардії та гіпертензії.
Центральна дія призводить до розвитку клонічних і тонічних судом, психічних
порушень, порушення свідомості, аж до коматозного стану.
Одним з провідних факторів патогенезу уражень ФОС є гіпоксія, яка обумовлена
комплексом причин і в першу чергу – порушенням дихання. Гіпоксія та дефекти метаболізму,
що розвивається при ураженні нервово-паралітичними отруйними речовинами, призводять до
виникнення дистрофічних змін як в клітинах нервової системи, так і у внутрішніх органах.
Таким чином, на основі наявних досліджень в наш час ще неможливо у повній мірі
сформулювати безпосередньо взаємозв’язок між хімічною будовою фосфорорганічних сполук,
їх отруйністю і більш або менш сильним пригніченням їми холінестерази.
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Ефірна олія апельсину сьогодні є однією із самих недорогих і доступних ефірних олій.
Зовні вона виглядає як текуча рідина жовто-оранжевого кольору, яка має солодкий смак з
фруктовим ароматом. Отримують ефірну олію зі свіжої шкірки апельсину методом холодного
віджимання і дистиляцією з парою з цедри. Ефірна олія апельсину виявляє позитивний вплив
на суху шкіру, має тонізуючий ефект, стимулює регенерацію сухої шкіри, зволожує її та
посилює циркуляцію крові, добре підходить для проблемної шкіри, оскільки олія очищує і
стягує пори, допомагає позбутися від шрамів, які залишаються після вугрів. Ефірна олія
апельсину застосовується для позбавлення від целюліту. Добре допомагає від лупи, особливо
при сухому волоссі, знімає головний біль, полегшує м'язові і суглобові болі, невралгії,
менструальні болі.
Використовують ефірну олію апельсину і для догляду за ротовою порожниною. Олія
бореться із запаленням і кровоточивістю ясен, лікує стоматит, допомагає при пародонтозі.
Також вона полегшує стан при екземі, псоріазі та інших видах дерматитів. Позбавляє від
герпесу на губах. У косметичній промисловості ефірна олія входить до складу лосьйонів,
кремів, добавок для ванн і дезодорантів.У парфумерії є основою для духів і одеколонів. Ефірна
олія апельсину підвищує імунітет, є гарним антисептичним засобом, який можна застосовувати
при простудних захворюваннях, грипі і інфекціях верхніх дихальних шляхів, позитивно
впливає на шлунково-кишковий тракт: нормалізує роботу шлунка, сприяє виведенню шлаків,
підвищує апетит. Має сечогінну і жовчогінну властивість.
Використовують ефірну олію апельсину з метою профілактики та лікування
захворювань серцево-судинної системи, вона підсилює кровообіг, нормалізує кров'яний тиск,
сприяє очищенню крові і зниженню рівня холестерину. Ефірна олія покращує настрій, може не
тільки заспокоювати, але і тонізувати, знімає втому, допомагає позбутися від безсоння,
благотворно впливає на біоенергетику людини, допомагає розслабитися, позбавляє від стресу і
депресії. Ефірну олію апельсину додають у алкогольні (лікери) та безалкогольні напої. З неї
одержують натуральний лімонен, широко застосовують в промисловості, часто
використовують в якості харчової добавки.
Ефірна олія лимону – світло-жовта або світло-зелена рідина, що має типовий гіркуватий
і холодний запах свіжого лимона. Ефірну олію лимону отримують з шкірки плоду або зі
свіжого оплодню методом холодного пресування або ж перегонки.Лимон і лимонна олія відомі,
в першу чергу, як ефективні засоби при грипі, распіраторних та вірусних захворюваннях.
Важливе використання її при гепатитах, герпетичних інфекціях та ін, оскільки олія має
виражену противірусну активність.
Ефірна олія лимону надає чудовий регулюючий вплив на печінку, робить
нормалізуючий вплив на артеріальний тиск, знижує в крові рівні протромбіну і холестерину,
попереджає атеросклероз, а тому широко рекомендується в медицині з профілактичною та
лікувальною метою для захворювань серцево-судинної системи.
У лікувальних цілях ефірна олія лимону широко застосовується в різних
областях. Залежно від захворювання використовуються інгаляції з олією лимону, розтирання,
ванни та ванночки, внутрішнє вживання і розпилювання в приміщенні.
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В даний час дуже пріоритетною є проблема фальсифікації лікарських препаратів, яка
відображається на якості лікарського забезпечення населення. В зв’язку з цим з цим
актуальним стає питання зберігання лікарських засобів.
Методологічною основою досліджень є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, які
займалися проблемами забезпечення якості лікарських засобів, законодавчі і нормативні
документи України, рекомендації МОЗ України.
Предметом досліджень є організація зберігання лікарських препаратів в
фармацевтичних організаціях, об’єктами досліджень є законодавчі і нормативні документи
України, міжнародні стандарти якості готових лікарських засобів, інструкції фармацевтичних
виробників за медичним призначенням препаратів.
Забезпечення належної якості лікарських засобів суттєво залежить від правильної
організації контролю, його дієвості та ефективності, а також від рівня вимог, закладених у
нормативно-технічну документацію, від використаних методів аналізу.
В Україні вже зроблено значні кроки в цьому напрямку. Такі як створення "Закону про
лікарські засоби", введення реєстрації ліків, ліцензування імпортної продукції, створення
лабораторій з контролю якості ліків, стандартизації та сертифікації фармацевтичної продукції,
розробка планів впровадження стандартів належної практики виробництва.
Якість лікарських засобів (ЛЗ) можна гарантувати лише тоді, коли на всіх етапах
життєвого циклу лікарських препаратів суворо дотримано правила обігу, зокрема, проведення
доклінічних і клінічних досліджень, виробництва, оптової і роздрібної реалізації
фармацевтичної продукції. Важлива роль віддається міжнародним стандартам – GLP, GSP,
GMP, GDP, GPP. Особливе значення для працівників фармацевтичної галузі мають вимоги
GSP – належної практики зберігання лікарських засобів. Сьогодні вивчення і дотримання цього
стандарту якості є дуже актуальною проблемою для фармацевтичного бізнесу. Тому не можна з
впевненістю говорити про якість, безпечність і ефективність ЛЗ, не розробивши національного
або хоча б внутрішньо фірмового стандарту зберігання ЛЗ, який відповідатиме нормам GSP, і
не дотримуючись його на практиці.
Проблема безпеки лікарських препаратів актуальна у всьому світі. Вона пов’язана як і з
більшим асортиментом ЛП, високою фармакологічною активністю, так і з нераціональним
застосуванням або помилками при їх призначенні або застосуванні. Фармацевтична практика
повинна гарантувати кожному споживачу лікарську допомогу відповідної якості. Готові
лікарські засоби допускаються на ринок тільки після проходження державної реєстрації.
Важливою частиною процедури реєстрації лікарських препаратів є експертиза їх якості,
ефективності і безпеки. На цьому етапі підтверджується якість конкретної партії або серії
випуску ЛП.
Таким чином, на фармринок виходять якісні і безпечні лікарські засоби.
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Дитяча онкологія - одна з найстрашніших і гострих тем для сучасного суспільства.
Кожен рік в Україні онкологічні захворювання діагностуються більш ніж у тисячі дітей.
За даними світової статистики, у структурі дитячої смертності онкологія займає 2 місце.
Україна за показниками дитячої смертності від ракових захворювань займає 5 місце в Європі 5 осіб на 100 тис. населення. Серед дитячих онкозахворювань найбільш поширені лейкемії та
рак головного мозку. Ці хвороби, за даними світової медичної статистики, займають перше і
друге місця серед всіх пухлин дитячого віку, значно випереджаючи решту пухлинної патології.
Гліома - це первинне поширене пухлинне утворення в головному мозку. Це
захворювання в 60% випадків можна зустрітися серед всіх пухлин головного мозку.
Симптомами гліоми є:
 головний біль. Він може бути постійним і сильним, виникає відразу після сну і зникає
через деякий час; немігренозний, в сукупності з блюванням або змішаною свідомістю; з
онімінням шкіри, двоїнням в очах і м'язовою слабкістю. Біль в голові може посилюватися
під час кашлю або при фізичному навантаженні, а також після зміни положення тіла;
 нерідко відзначаються шлунково-кишкові симптоми;
 іноді може виникати втрата периферичного зору або раптовий його розлад, а також у
хворих може двоїтися в очах.
При розробці педіатричних лікарських засобів необхідно враховувати, що їх
застосування повинно бути легким, безпечним та ефективним, добре сприйматися пацієнтами.
Цільовий профіль якості препарату формує основу для планування розробки препарату.
Стосовно цільового профілю якості препарату слід врахувати такі аспекти:
 передбачуване застосування у клінічних умовах, шлях введення, лікарська форма, системи
доставки;
 сила(и) дії дози;
 система контейнер/закупорювальний засіб;
 вивільнення або доставка терапевтично активної частини, а також властивості, що
впливають на параметри фармакокінетики, ефективності та безпеки відповідно до тієї
лікарської форми препарату, що має бути розроблена;
 критерії якості лікарського препарату, відповідні призначеній для розміщення на ринку
продукції.
В ході розробки лікарського препарату проводяться біофармацевтичні дослідження за
показником «Розчинність» для визначення біоеквівалентності. Також визначаються найбільш
підходяща лікарська форма, що відповідає віку, допоміжні речовини. Система
упаковка/закупорювальний засіб та пристрій для введення мають бути розроблені для
використання у цільових вікових групах.
Отже, якість не може бути перевірена в препараті; тобто, якість має бути закладена при
розробці.
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Вступ. Останнім часом проводиться поглиблене вивчення питань, пов'язаних з
медичним забезпеченням процесу переробки та знищення пестицидів, значна частина яких
містить фосфорорганічні отруйні речовини. В останні десятиліття внаслідок накопичення в
навколишньому середовищі величезної кількості хімічних препаратів, - близько 6 млн.
найменувань, – особливої актуальності набула проблема гострих і хронічних отруєнь.
Джерелом хімічної небезпеки служать не тільки об'єкти хімічної промисловості, не виключена
також можливість великомасштабних катастроф внаслідок застосування в терористичних цілях
отруйних речовин нервово-паралітичної дії.
Мета завдання. Дослідження стану проблеми ендогенної біологічної детоксикації
фосфорорганічних сполук (ФОС).
Методи, об'єкти дослідження. Огляд літературних джерел за останні 10 років.
Результати. Основний патогенетичний механізм дії ФОС ґрунтується на пригніченні
активності холінестерази – ферменту, що проводить гідроліз ацетилхоліну і відіграє важливу
роль у процесі синаптичної передачі нервового імпульсу в холінергічних утвореннях.
Важливим питанням є зменшення токсичної дії ФОС на організм. Саме воно дало поштовх для
вивчення шляхів біологічної деконтамінації. Дослідження показали, що існують
мікроорганізми та навіть деякі рослини,
які можуть здійснювати трансформацію
фосфорорганічних речовин шляхом їх окиснення та гідролізу відповідними ферментами.
Відомо, що ензиматичні системи шкіри, крові, внутрішніх органів беруть участь в природному
захисті людини від ендогенних і екзогенних отрут. Роль ензимів печінки, легенів і нирок,
цитохромів Р450, оксидаз, трансфераз та амідокарбоксилестераз в метаболізмі ліків та
ксенобіотиків добре відома. Визнана також важливість естераз плазми крові в інактивації
численних токсикантів. Ці ензими формують ендогенні бар'єри, що захищають фізіологічні
системи від окремих токсикантів. Процеси ензиматичної детоксикації протікають відповідно до
різних механізмів, але їх часто називають «біопастками» токсикантів [Массой П., Рошу Д.,
2009], оскільки здебільшого, взаємодіючи з токсикантами, ензими або необоротно
інактивуються при детоксикації ФОС, утворюючи з ними високостійкі комплекси, або ці
ензими проявляють низьку гідролітичну активність і, утворюючи ензим-субстратний комплекс,
надовго вибувають з процесу детоксикації. У зв'язку з цим актуальним є застосування в якості
основи для антидотних засобів тих ферментів, які володіють широким гідролітичним
субстратним спектром дії і високою каталітичної активністю по відношенню до ФОС.
Висновки. Пошук нових ефективних біокаталітичних систем, які матимуть високу
активність, широкий гідролітичний спектр дії по відношенню до ФОС та будуть доступними до
використання є актуальним завданням сучасних наукових розвідок.
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Вступ. Фосфорорганічні сполуки (ФОС) високотоксичні для людини. Гостра
інтоксикація може виникнути в результаті вдихання парів, потрапляння на шкіру і одяг,
заковтування з водою і їжею. Особливо це актуально у випадку використання пестицидів та
активних фармацевтичних інгредієнтів без дотримання необхідних застережних заходів.
Встановлено, що в результаті отруєння ФОС відбувається пригнічення ензиматичної активності
ацетилхолінестерази (АХЕ) та бутирилхолінестерази (БХЕ), що проявляється у порушенні
функцій центральної і вегетативної нервової системи. Менш дослідженим є ефект віддаленої
нейротоксичної дії (ВНД) ФОС.
Мета. Оцінка стану дослідження прямого впливу ФОС на організм людини.
Методи дослідження. Огляд літературних джерел в області вивчення токсикології
ФОС за останні 20 років.
Результати. ФОС проявляють свій токсичний вплив маючи певну схожість в будові з
природним субстратом холінестерази (ХЕ) - ацетилхоліном (АХ) як стереохімічно, так і за
реакційною здатністю. При досягненні активної ділянки ХЕ взаємодія ФОС з ферментом
зводиться до фосфорилювання (або карбамілювання) гідроксилу серину. Доведено, що ФОС
реагують з ХЕ в дві стадії. На першій стадії за рахунок електростатичних і гідрофобних
взаємодій утворюється комплекс типу комплексу Міхаеліса, на другій – виникає ковалентний
зв'язок інгібітора з серином в активному центрі ферменту. Комплекс інгібітор-фермент на
першій стадії легко розпадається, в той час як на другій стадії стає більш міцним. Міцність його
в значній мірі визначається концентрацією і тривалістю дії ФОС.
Описано дослідження, що розкривають механізми розвитку порушень пре- і
постсинаптичної нейропередачі при дії ФОС, а також виявлено неантихолінестеразні механізми
їх дії. Доведено, що ФОС, що здатні реагувати з ХЕ, володіють більшою або меншою
спорідненістю також до m- і n- холінорецепторів (ХР), проявляючи при цьому як
холіноміметичну, так і холінолітичну дію, а також послаблюючу та холіносенсибілізуючу дію
на ХР. Досліджено роль серинових гідролаз, карбоксилестерази, амілаз та ряду інших
компонентів холінергічної системи як мішеней ФОС. Виявлено участь в патогенезі інтоксикації
ФОС ГАМК-ергічної системи мозку, а також симпатоадреналової системи, зокрема в розвитку
судомного синдрому.
Холіноміметична та холінолітична дія ФОС переважно проявляється на n-ХР гангліях,
сенсибілізуюча – на m-ХР, послаблююча – на нервових закінченнях скелетної мускулатури,
перезбудження яких лежить в основі формування міофасцикуляцій. Сукупність
антихолінестеразних і неантихолінестеразних ефектів ФОС обумовлює перш за все їх
нейротоксичну дію, що в першу добу характеризується розвитком холінергічного кризу, а в
наступні дні – формуванням токсичної енцефалопатії або астено-вегетативного синдрому, в
залежності від ступеня тяжкості інтоксикації.
Висновки. Механізми впливу ФОС на ензиматичні системи організму як при гострому
отруєнні, так і при розвитку ефекту віддаленої нейротоксичної дії вивчено недостатньо.
Актуальним є розширення комплесних досліджень в цьому напрямку з метою подальшої
розробки лікарських засобів цілеспрямованої дії на окремі компоненти холінестеразної системи
організму людини та тварин.
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Вступ. Ефективність лікарського засобу суттєво залежить від технології його
виготовлення. Тому дотримання чітких стратегій щодо виробництва лікарських засобів
гарантує максимальну ефективність активного фармацевтичного інгредієнту при його
цільовому застосуванні. Ці стратегії регулюються за допомогою GMP (Good Manufacturing
Practice),системи норм відносно фармацевтичного виробництва, недотримання яких, в свою
чергу, веде до створення неякісного препарату, а одже й до нездатності АФІ створювати
оптимальну терапевтичну концентрацію в біологічних рідинах організму. Систематичне
використання неякісного лікарського засобу (ЛЗ) може призвести до значних ускладнень
протікання патологічного процесу в організмі. Тому виявлення та вилучення неякісних ЛЗ є
надзвичайно важливою та відповідальною частиною фармацевтичної практики.
Мета дослідження. Зробити порівняльний аналіз кінетики розчинення в умовах in vitro
лікарських засобів у формі капсул на основі активного фармацевтичного інгредієнту
азитроміцин двох вітчизняних виробників.
Матеріали та методи дослідження. Капсули 500 мг виробника А та Б. Прилад для
розчинення Vankel 7000/750D; 100 об./хв, пристрій корзинка; середовище розчинення – pH 1,3
– штучний шлунковий сік без ферментів; температура середовища 37±0,5 0С; об’єм середовища
розчинення – 250 мл; точки контролю: 150 с; 300 с; 450 с; 600 с; 900 с; 1200 с; 1800 с; 2700 с;
3600 с. Спектрофотометрія; прилад – Optizen POP (Південна Корея); λ=200нм.
Результат дослідження. Після проведення тесту «Розчинення» капсул азитроміцину
500 мг виробника Б на дні корзинки був виявлений нерозчинний залишок, масова частка якого
після висушування становила 60% від загальної маси препарату.
Подальший спектрофотометричний аналіз виявив значно нижчу концентрацію
АФІ в розчині, що утворюється при розчиненні лікарського засобу, порівняно з лікарським
засобом виробника А. Максимальна спостерігаєма концентрація азитроміцину виробника А
становила Cmax (А)=1,9445 у.о., в свою чергу максимальна спостерігаєма концентрація
азитроміцину виробника Б становила Cmax(Б)=1,598 у.о.
Висновки. Препарат азитроміцину в капсулах 500 мг виробника Б не є еквівалентним
препарату азитроміцину в капсулах 500 мг виробника А та достовірно (р<0,05) гірше
розчиняється в штучному шлунковому соці без ферментів (рН=1,3) за результатами порівняння
кінетики розчинення в умовах in vitro.; Препарат азитроміцину в капсулах 500 мг, вітчизняного
виробника Б переважно не розчиняється в умовах, наближених до шлункового середовища. Цей
факт дозволяє припустити, що концентрації активного фармацевтичного інгредієнту, що
утворюються в біологічних рідинах організму людини при застосуванні даного лікарського
засобу, є недостатніми і не досягають мінімального терапевтичного рівня.
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Адипонектин – білок, який підвищує чутливість до інсуліну, зменшує вміст глюкози в
крові і рівень тригліцеридів, сприяє спалюванню жиру, а також володіє ще і протизапальною і
антиканцерогенною дією. Він впливає на вуглеводний і ліпідний обміни, бере участь в
регуляції кров'яного тиску, запобігає виникненню запальних процесів в ендотелії кровоносних
судин, пом'якшує ушкодження, що виникають при ішемії і реперфузії серцевого м'яза. У людей
з надмірною вагою експресія адипонектину знижена в плазмі крові, що призводить до розвитку
резистентності до інсуліну, цукрового діабету 2 типу та в кінцевому підсумку до розвитку
метаболічного синдрому.
Метаболічний синдром - це комплекс метаболічних, гормональних порушень, які є
факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань.
Рівень адипонектину обернено пропорційно пов'язаний зі ступенем ожиріння - це
значить, що чим нижчий рівень адипонектину, тим більше жирових відкладень утворюється.
Для дослідження було використано доступні бази фізико-хімічних даних PubChem. В
перший етап дослідження включено 65 субстанцій, які аналізували на ймовірність активації
гену ADIPOQ окремо за даними білку та мРНК. Виділяли речовини з максимально ймовірною
активністю (Ра). Користувалися методом «Прогнозування активності спектрів речовини»
(PASS), середня точність прогнозу становила близько 95% (LOOCV).
Дослідження дозволило виділити перспективні субстанції, які ймовірно максимально
підвищують експресію адипонектину. А саме:
 пікамілон (за білком Pa=0,763, за мРНК Ра=0,761),
 екстракт меліси (Melissa officinalis) – 2,5-дигідроксибензойну кислоту (за білком Ра=0,592,
за мРНК – Ра=0,569),
 саліцилову кислоту (за білком Ра=0,680);
 екстракт глоду (Crataegus) – винну кислоту (за білком Ра=0,674),
 лимонну кислоту (за білком Ра=0,808);
 екстракт валеріани (Valeriana officinalis) – ізовалеріанову кислоту (за білком Ра=0,607),
валеріанову кислоту (за білком Ра=0,653)
Таким чином, розроблений in silico препарат має включати: пікамілон, екстракт
валеріани сухий, екстракт меліси сухий, екстракт глоду сухий.
Отже, запропонований склад геріатричного препарату, який підвищує експресію
адипонектину (за ознакою активації гену ADIPOQ), є перспективним для подальшого
дослідження фармакологічних, біофармацевтичних властивостей і розробки лікарських форм.

410

Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,
виробів широкого вжитку та спеціального призначення

Промислова фармація

УДК 581.134: 615.2
ЛІКУВАЛЬНА ДІЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ
Студ. А.С.Момотенко
Наук. керівник доц. Г.В. Тарасенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Темпи сучасного життя та екологічний стан довкілля значно підвищили рівень
захворюваності населення планети. В сучасному суспільстві догляд за своїм внутрішнім та
зовнішнім здоров’ям займає чи не найважливішу роль. На даний час медицина досягла
великого розвитку в створенні різних лікарських препаратів на основі синтетичних діючих
речовин. Але всі необхідні речовини для покращення нашого здоров’я ми можемо брати з
природніх джерел. Як приклад цьому – лікарські рослини.
Біологічноактивні речовини лікарських рослин мають низку принципових переваг над
хімічними речовинами. По-перше, біологічноактивні речовини утворюються в живій клітині,
тому вони краще, ніж синтетичні, пристосовані до життєдіяльності клітин людського організму
та біохімічних процесів. По-друге, в живій клітині завжди є й інші речовини, що підсилюють
або пом'якшують лікувальну дію. По-третє, лікарські рослини діють не на один орган чи
симптом, а на весь організм в цілому.
Рослинні олії, як відомо, корисні для серцево-судинної системи та роботи мозку. Про
благотворну дію рослинних олій люди знали з давнини. Стародавні греки вживали оливкову
олію як незамінний компонент в щоденному харчуванні. Сьогодні в країнах Середземномор'я
такі захворювання, як атеросклероз, тромбофлебіт, інсульт, інфаркт міокарда зустрічаються в
значно меншій мірі, ніж в інших країнах Європи і США. Вважається, що причина – в так
званому "середземноморському типі харчування" – вживанні великої кількості оливкового
масла і рибних продуктів.
Лляна олія – одна з найбільш корисних і цілющих рослинних олій, проте довгий час в
Україні про неї не було чути. З її допомогою проводять профілактику онкології . До її складу
входять лігнани – це природні поліфеноли, антиоксиданти, що володіють антиканцерогенними
властивостями – вони заважають раковим клітинам ділитися і уповільнюють ріст багатьох
пухлин.
Мигдальна олія належить до класичних видів косметичної сировини. Вона входить до
складу багатьох косметичних засобів, переважно поживних і нічних кремів. Масло проявляє
регенеруючу, протизапальну, ранозагоювальну, зволожуючу, тонізуючу дію. Рафінована
мигдальнаолія, отримана гарячим пресуванням, використовується в парфумерній
промисловості і як харчовий продукт, а нерафінована – в миловарінні для виробництва кращих
сортів мила. Добре очищена мигдальнаолія використовується як розчинник для ін'єкційних
препаратів, приготованих на жировій основі.
Жирні олії знайшли широке застосування в сучасному житті. У фармацевтичному
виробництві жири використовуються як основа для мазей, пластирів, лініментів, супозиторіїв,
емульсій. Маслинову, мигдальну та персикову олії використовують як розчинник камфори,
статевих гормонів, жиророзчинних вітамінів та інших речовин. Але головне їх застосування в
області фармації – в лікувальних цілях, де використовуються основні їх властивості –
лікувальні. Щоб покращити рівень свого здоров’я нам зовсім не обов’язково шукати спеціальні
лікарські препарати на основі рослинних олій, нам достатньо лише включити їх у чистому
вигляді до нашого щоденного раціону, що значною мірою вплине на наше самопочуття та
рівень здоров’я.
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З другої половини 20 ст., після відкриття Омепразолу, досить вдалого інгібітора
протонної помпи у хіміків з’явилась нова досить перспективна тема для розробок нових
молекул, що будуть мати кращі фармакологічні та токсикологічні властивості. В ході
досліджень було встановлено, що фторозаміщені групи мають досить сильний вплив на
властивості молекул. А отже нами було вирішено провести ряд дослідів, щодо введення в
молекули похідних 2-меркаптобензімідазолу вводити трифторметильну групу. Це дало досить
цікаві результати при розрахунках фармакологічних та токсикологічних властивостей.
Через високу можливість гідролізу трифторметильної групи в лужному середовищі
стандартні методи для синтезу, як у випадку омепразолу, не годяться. Тому ми дещо змінили
нашу методику синтезу. Для цього, щоб не створювати лужного середовища ми ввели іони
натрію у вигляді метилату а не гідроксиду. Також окиснення проводили за допомогою мхлорпербензойною кислотою. В даному випадку за проходженням окисненням потрібно
слідкувати за ТШХ.
В подальшому були проведенні розрахунки вірогідності фармакологічної та
токсикологічної активності. Розрахунки показали що синтезовані сполуки потенційно можуть
змагатися з відомими вже лікарськими засобами, що дає нам право теоретично розробити
лікарську форму для даних сполук, а також провести дослідження щодо активності in vitro.
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Промислова фармація

УДК 615. 451.2
КОРІНЬ СОЛОДКИ - ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ
Студ. О.А. Овчаренко
Наук. керівник доц. Г.В. Тарасенко
Київський національний університет технологій та дизайну

Фармацевтичний ринок – це потужний промисловий сектор, який входить у п'ятірку
найбільш прибуткових галузей світового господарського комплексу. Діяльність вітчизняних
підприємств спрямована на виробництво якісних та доступних лікарських засобів для різних
соціальних груп. Значна кількість лікарських засобів містить компоненти, одержані з лікарської
рослинної сировини.
Вивчення біологічної активністі коренів солодки розпочалось ще у 1964 р. Тоді було
встановлено протизапальну та противірусну дію відносно вірусу простого герпесу близьку до
ефекту кортизону, зумовлену наявністю гліциризинової кислоти, яка звільняється при гідролізі
гліциризину. Також була виявлена відхаркувальна дія препаратів солодки пов’язана з вмістом
гліциризину, який стимулює активність війчастого епітелію трахеї та бронхів, посилює
секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Спазмолітична дія
препарату на гладкі м’язи дихальних шляхів зумовлена наявністю флавонових сполук, серед
яких найактивнішим є ліквіритозид .
Одним із готових лікарських засобів є сироп «Солодки кореня» (лат. Glycyrrhiza glabra)
– лікарський препарат, що застосовується при кашлі та застудних захворюваннях. Належить до
відхаркувальних засобів. Використовується у складі комплексної терапії інфекційно-запальних
захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем та утрудненим відходженням
мокротиння (хронічні та гострі бронхіти, бронхопневмонії, бронхоектатична хвороба). Корінь
солодки та інша ЛРС (корінь аїру, корінь алтеї, ромашка і т.ін.) входять до складу багатьох
відхаркувальних засобів, наприклад, «Бронховіт» (чай, сироп, таблетки), «Грудний збір №2»,
відхаркувальний збір та «Таблетки кореня солодки». Корінь солодки голої містить гліциризин,
калієву та кальцієву солі гліциризинової кислоти, флавонові глікозиди (ліквіритин,
ліквіритигенін, ліквіритозид).
Також доведено, що тритерпени солодки (гліциретинова, меристотропова,
мацедоникова кислоти та їх похідні) впливають на водно-сольовий обмін в організмі
аналогічно до гормонів кори надниркової залози; глікопептиди гліциризинової кислоти мають
противиразкову дію та прискорюють процес регенерації при виразкових ураженнях шлунка;
сума тритерпеноїдів виявляє високу гіполіпідемічну активність.
На основі тритерпенових сапонінів створені препарати: Гліцирам – моноамонієва сіль
гліциризинової кислоти – виявляє протизапальну та протиалергійну дію; Гліциренол – натрієва
сіль гліциретинової кислоти – виявляє протизапальний та антимікробний ефект,
використовують для лікування трихомонадних кольпітів; Гліцестрон – має естрогенну дію;
Ліквіритон – сума флавоноїдів коренів Cолодки голої – застосовують для лікування виразкової
хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, гастритів і колітів; Флакарбін – комплексний
препарат (до складу входить лікуразид – халконовий біозид Солодки гологї та Солодки
уральської) з тією ж дією.
Однак найбільш росповсюдженою формою лікарських засобів на основі екстракту
кореня солодки є сироп, а також подрібнені корені Солодки голої у пачках, таблетки та
екстракти.
Продовження вивчення та розробка нових лікарських засобів, до складу яких входить
біологічно-активні речовини кореня солодки, з метою виготовлення нових ефективних
лікарських форм є доцільним та актуальним.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ
ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Студ. О.Ю. Маслак
Наук. керівники: доц. О.А. Манський, доц. А.А. Січкар
Національний фармацевтичний університет

За даними Міністерства охорони здоров’я України серцево-судинні захворювання –
найпоширеніша медико-біологічна і соціальна проблема і найтиповіша причина смертності у
всьому світі. За кількістю серцево-судинних хвороб Україна посідає перше місце в Європі.
Щороку від серцевих недуг помирає майже 500 тисяч українців, що більше від сумарної
кількості летальних випадків всіх видів раку, туберкульозу та СНІДу.
Спільними факторами ризику виникнення основних серцево-судинних хвороб таких, як
атеросклероз, ішемічна хвороба серця, стенокардія, серцева недостатність тощо є вік,
гіподинамія, надмірна вага, шкідливі звички, стрес, спадковість.
В останні роки сучасною клінічною медициною імунологічний фактор також
розглядається як причина, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань.
На підставі проведених маркетингових досліджень було з’ясовано, що на
фармацевтичному ринку України препарати, що одночасно проявляють вказані фармакологічні
дії, представлені в недостатній кількості. Тому розробка лікарського препарату з
кардіотонічною та імуномодулюючою дією є актуальною для практичної фармації України.
Як діючі речовини нами запропоновано використовувати сухий екстракт квітів та
плодів глоду (виробник ТОВ «НВК «Віларус», м. Ладижин, Україна) як кардіотонік та
ліофілізований білок рослинного походження як імуномодулятор (розроблений та одержаний в
НДІ біології, ХНУ ім. Каразіна, під кер. проф. Божкова А.І.), імуномодулюючі властивості
якого були встановлені в попередніх дослідженнях. Як лікарську форму нами обрано капсули.
Сухий екстракт квітів та плодів глоду являє собою порошок світло-жовтого кольору, без
запаху. За даними мікроскопічного аналізу в екстракті переважають частинки ізодіаметричної
форми середнім розміром 35 мкм, що мають шорстку поверхню і здатність до агрегації
(рисунок).

Рисунок – Мікрофотографія сухого екстракту квіток та плодів глоду.

З отриманих результатів можна прогнозувати недостатню плинність порошку.
Вихідний порошок білку соняшнику також має погану плинність.
Тому, з метою покращення даного показника для суміші порошків сухого екстракту
глоду та білку соняшника є доцільним додавання ковзних допоміжних речовин або одержання
грануляту.
Таким чином, результати дослідження показали актуальність розробки препарату
кардіотонічної та імуномодулюючої дії та доцільність проведення подальших експериментів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ІНГІБІТОРІВ ФІБРИНОЛІЗУ, ЩО
ВИРОБЛЯЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
Студ. К.С. Дорошенко
Наук. керівник доц. Л.А. Карпенко
Національний фармацевтичний університет

Кровотечі при травмах і різних операціях завжди були однією з головних проблем
охорони здоров’я. Особливо багато крові втрачається при артеріальних і венозних кровотечах,
а також хірургічних некректоміях. До лікарських засобів, які здатні зупинити кровотечу,
відносяться гемостатики різного механізму дії. За характером дії їх можна поділити на
специфічні і неспецифічні, а за походженням - на біологічні і синтетичні.
За механізмом дії гемостатичні засоби умовно можна поділити на наступні групи:
- препарати, отримані на основі природних кровоспинних речовин (тромбін, фібриноген та
ін.);
- речовини, що викликають коагуляцію білків крові або ушкоджують клітини і запускають
фізіологічні механізми згортання крові (капрофер, перекис водню);
- рецептури, що полімеризуються на поверхні рани, які здійснюють так званий клейовий
гемостаз;
- інгібітори ферментів.
Останні складають велику групу препаратів, які за міжнародною класифікацією (АТС)
відносяться до групи В02 «Антигеморагічні засоби» і складають підгрупу В02А «Інгібітори
фібринолізу», до яких відносяться амінокислоти (амінокапронова і транексамова кислоти) і
інгібітори протеїназ (апротинін). Амінокислоти одержують синтетичним шляхом, апротинін - з
органів великої рогатої худоби. В цілому зазначені лікарські препарати мають ряд переваг і
недоліків.
З огляду на вищенаведене, метою нашого дослідження стало проведення аналізу
асортименту вітчизняного ринку за представленими лікарськими засобами. В якості джерел
інформації нами опрацьовано дані Компендіуму і Державного реєстру лікарських засобів
України.
За даними Державного реєстру лікарських засобів всього в Україні станом на 1 січня
2016 року зареєстровано 17 торгових назв інгібіторів фібринолізу, з яких значну групу
складають препарати транексамової кислоти. Доля вітчизняного ринку за всіма препаратами
складає близько 61% від всіх підприємств, представлених на ринку України, але вона
розподілена нерівномірно. Доля ринку за синтетичними інгібіторами щодо українських
виробників складає приблизно половину всього ринку інгібіторів фібринолізу або 45 %. Це такі
підприємства, як ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ТОВ "Юрія-Фарм", ТОВ "НІКО",
ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", ЗАТ "Інфузія", ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я",
ПАТ "Фітофарм", які випускають кислоту амінокапронову у різних лікарських формах, і ТОВ
"Фарм-інновації", ТОВ "НІКО", ПАТ "Фармак", ПАТ "Галичфарм", ТОВ "Юрія-Фарм", які
випускають препарати кислоти транексамової.
Доля вітчизняних підприємств, які випускають препарати інгібітора протеїназ
апротиніна, складає всього 9,7 %. Крім того, ТОВ "Тева Україна" і ТОВ "ТК "Аврора" є тільки
заявниками, а само виробництво розташовано у Німеччині та Китаї відповідно
Таким
чином, в цілому ринок України забезпечений інгібіторами фібринолізу у достатньо широкому
асортименті, але вітчизняні виробники мають значну частку ринку лише за синтетичними
препаратами інгібіторів.
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ОКИСЛЕННЯ ПОХІДНИХ ЕТИЛБЕНЗЕНУ ОЗОНОМ В ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ
Асп. Д.А. Соломатін
Наук. керівник доц. А.С. Бушуєв
Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне)
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Ацетофенон та його похідні широко використовуються в хімічній та фармацевтичній
промисловості. Їх синтезують за допомогою органічного синтезу, але методи їх отримання
мають ряд недоліків, пов’язаних з утворенням токсичних відходів і складними умовами
ведення процесу.
В даній роботі, з метою отримання цільових продуктів, була вивчена реакція окислення
етилбензену та його похідних в оцтовій кислоті, з використанням активного і безбаласного
окислювача - озону.
Дослідження проводили у скляній колонці з пористою перегородкою для диспергування
газу при температурі 20-40ºС у відсутності або в присутності каталізатора – манган(ІІ) ацетату.
У колонку завантажували льодяну оцтову кислоту, етилбензен, каталізатор і пропускали
озоноповітряну суміш. Кількісне визначення реакційної маси проводили методом газорідинної
хроматографії.
При 20 ºС у відсутності каталізатора окислення етилбензену озоном в розчині льодяної
оцтової кислоти перебігає в основному за подвійними зв’язками ароматичного кільця з
утворенням аліфатичних продуктів пероксидного характеру, вихід ацетофенону не перевищує
35%. Також в системі ідентифіковано незначні кількості метилфенілкарбінолу (5%) і «сліди»
бензальдегіду. Підвищення температури до 40 ºС сприяє лише поглибленню окиснення, при
цьому вихід ацетофенону знижується до 20%, а в системі починає накопичуватись бензойна
кислота (15%).
Введення в молекулу етилбензену електроноакцепторної нітрогрупи, наприклад, в параположення, сприяє підвищенню виходу відповідного ацетофенону практично у двічі.
Селективність окислення 4-нітроетилбензену озоном за 4-нітроацетофеноном при температурі
40 ºС досягає 68%, також в реакційній суміші зафіксовано 4-нітрометил-фенілкарбінол (8%) та
«сліди» 4-нітробензойної кислоти. Також в системі ідентифіковано до 20% аліфатичних
продуктів пероксидного характеру.
У присутності манган(ІІ) ацетату основним напрямком реакції є селективне окислення
етилбензенів по етильній групі з утворення відповідних ацетофенонів. При температурі 20-40
ºС поряд з продуктами озонолізу ароматичного кільця (5-20%) в умовах каталізу утворюється
відповідний ацетофенон з виходом 71-92 % в залежності від будови субстрату. В якості
проміжних продуктів знайдено відповідні метилфенілкарбіноли (4-6 %) і «сліди» бензальдегіду.
Така селективність окислення по бічному ланцюгу стає можливою лише завдяки
високим концентраціям манган(ІІ) ацетату (0,06-0,10 моль·л -1) і двостадійному окисненню
озоном. Так озон переважно реагує з металом з утворення активних часток Mn3+, далі активна
форма каталізатора залучає субстрат в процес селективного окиснення за бічним ланцюгом з
утворенням етилфенільного радикалу і подальшим утворенням продуктів реакції.
Початок реакції супроводжується забарвленням розчину у фіолетовий колір, що
свідчить про швидке окислення Mn2+ до Mn3+ , концентрація якого на протязі усього процесу
окислення залишається постійною. Припинення подачі озону в систему сприяє швидкому
переходу Mn3+ у Mn2+ , при цьому реакція уповільнюється і зовсім зупиняється.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЕКСТРАКЦІЇ КВІТОК БУЗКУ
Студ. І.В. Вдовиченко
Наук. керівник проф. Є.В. Гладух
Національний фармацевтичний університет

Бузок звичайний (Syrínga vulgaris L.) з давніх часів застосовується в народній медицині
і в гомеопатії. З лікувальною метою заготовляють квітки, листя та корні під час цвітіння.
Основні компоненти хімічного складу квіток – ефірна олія і глюкозид сирингін. Саме сирингін
і забезпечує антибактеріальні, протизапальні і знеболюючі якості рослинної сировини.
Метою роботи є визначення оптимального екстрагенту для одержання рідкого
екстракту квіток бузку звичайного.
Об’єкти і методи. Об’єктом нашого дослідження були квітки бузку (заготівка
проходила в Харківській області протягом 2015 року). Квітки звільняли від основи суцвіть,
сушили спочатку на сонці, а потім під укриттям на повітрі. Готову сировину зберігали у сухому
місці.
З метою вибору оптимального екстрагента для отримання рідкого екстракту
використовували воду очищену, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 % і 80 % спирт етиловий.
Екстракцію проводили за таких умов: співвідношення сировина-екстрагент 1:5, метод
фільтраційної екстракції, ступінь подрібнення сировини 5-8 мм. У екстрактор залили
екстрагент і настоювали 24 години. Після цього почали процес екстракції, встановивши
швидкість приблизно 3-4 мл/хв. Зразки екстракту збирали окремо з кроком DER 1:1. Процес
екстракції проводили до отримання сумарного екстракту DER 1:5.
Одним з показників ефективності екстракції та вибору екстрагенту для отримання
рослинних субстанцій, у відповідності до вимог Державної фармакопеї України, є вміст сухого
залишку. Даний показник виражати у вагових відсотках або грамах на літр.
Результати. З використанням вищезазначених екстрагентів одержали рідкі екстракти,
які відрізнялись за фізико-хімічними, органолептичними властивостями та вмістом
екстрактивних речовин. Всі екстракти мали насичений темно-зелений колір.
За результатами отриманих експериментальних даних (табл.) видно, що фільтраційна
екстракція є вичерпною для квіток бузку. Найбільший вміст сухого залишку (екстрактивних
речовин) спостерігається при використанні в якості екстрагенту етанолу 50 %. Тому подальше
збільшення концентрації етанолу було недоцільним у зв’язку зі зниженням відсоткового вмісту
сухого залишку.
Таблиця - Вміст сухого залишку в рідких екстрактах квіток бузку звичайного
Концентрація етанолу
Показник
Вода
20 % 30 %
40 %
50 % 60 % 70 %
очищена
Сухий залишок, %
47,94
49,01 49,87
52, 27
57,53 51,43 47,94

80 %
45,44

Високі екстракційні здатності показали розчини етанолу 40 та 60 %.
У отриманих методом фільтраційної екстракції витягах визначали зміст сухого залишку
(вихід екстрактних речовин) і кількість флавоноїдів. Максимальна кількість ступеней
екстракції для отримання екстракту слід вважати рівне 5, оскільки подальше збільшення порцій
екстрагента не призводить до значного збільшення виходу готового продукту. Сумарний вихід
екстракту на 5 східців екстракції склав понад 41 %.
Висновки. Таким чином, проведені попередні дослідження з вибору екстрагенту для
одержання рідкого екстракту квіток бузку звичайного, дозволили встановити деякі оптимальні
параметри, що впливають на процес екстрагування, зокрема, вид екстрагенту, кратність
екстракції та сухий залишок. За результатами одержаних експериментальних даних, до
найбільш перспективних екстрагентів можна віднести етанол 50 %.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СУМАРНОГО ЕКСТРАКТУ
КОРЕНІВ ЛАБАЗНИКА ТА КОРИ ВЕРБИ
Студ. І.П. Урсу
Наук. керівник проф. Є.В. Гладух
Національний фармацевтичний університет

Враховуючи досить багаті сировинні запаси лікарської рослинної сировини України,
актуальними є дослідження, спрямовані на розширення арсеналу вітчизняних фітопрепаратів.
При захворюваннях опорно-рухового апарату використовуються рослини, що мають різний
лікарський ефект: протизапальний, болезаспокійливий, нормалізуючий обмін речовин,
хондропротекторний та ін. До таких рослин можна віднести лабазник в’язолистний (Filipendula
ulmaria (L.) Maxim.) та верба біла (Salix alba L.).
Лабазник в’язолистний (таволга) входить у фармакопеї багатьох країн світу, а в
народній медицині використовується з давніх часів. З лікувальною метою використовуються
усі частини рослини, але особливо корені і кореневища, що мають протизапальний,
антивірусний, антиревматичний, сечогінний, потогінний; заспокійливою травну систему дією.
Лікарський ефект кори верби забезпечується високим вмістом біологічно активних
речовин. Окрім саліцилатів, що знайшли широке застосування в терапії суглобів, вона багата
дубильними речовинами, вітамінами, глікозидами і мінеральними сполуками. Але основними
діючими компонентами залишаються саліцилати. Ці речовини використовуються для
виробництва нестероїдних протизапальних препаратів. Вони проявляють протизапальну і
болезаспокійливу дію, а тому кору верби можна розглядати як безпечну альтернативу
медикаментам. На відміну від фармакологічних засобів, вона практично не дає побічних
ефектів.
У зв'язку з цим метою дослідження стала розробка технології рідкого екстракту зі
збору, що містить корені лабазника і кору верби, з метою подальшого використання в різних
лікарських формах для лікування запальних захворювань.
Для вибору оптимальних параметрів екстрагування були вивчені такі чинники, як:
ступінь подрібнення рослинної сировини, концентрація екстрагента, співвідношення
сировина:екстрагент, метод отримання екстракту.
Для визначення оптимального ступеня подрібнення рослинної сировини було вивчені
зовнішній вигляд і сухий залишок екстрактів, отриманих з сировини зі ступенем подрібнення 12 мм; 3-5 мм і 5-7 мм, відповідно. Як показали результати дослідження найбільший вихід
екстрактних речовин спостерігався у разі використання рослинної сировини з розміром часток
5-7 мм. В даному випадку в якості екстрагента в модельних дослідах був використаний 70 %
етанол.
Вибір оптимальної концентрації екстрагента встановлювали в модельних дослідах при
екстрагуванні сировини 40 %, 70 % і 90 % етанолом. В якості методу екстракції вибрали метод
фільтраційної екстракції, що дозволяє ефективно екстрагувати основні групи біологічно
активних сполук. Результати вивчення зовнішнього вигляду, величини сухого залишку і вмісту
етанолу дозволили встановити, що оптимальним для екстрагування є 70 % етанол, оскільки при
використанні 40 і 90 % етанолу різниця у величині сухого залишку була незначною. Кількість
екстрактивних речовин (сухого залишку) у коренях лабазнику при використанні 70 % етанолу
становила понад 35 %, а в корі вербі – понад 30 %.
Наявність у отриманих екстрактах різних класів природних сполук свідчить про
перспективу подальшого вивчення їх хімічного складу та фармакологічної активності з метою
одержання лікарських засобів. На підставі проведених робіт нами була розроблена технологія
отримання рідкого екстракту із суміші лікарської рослинної сировини і напрацьовані декілька
серій в умовах лабораторії для подальшого вивчення.
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ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ УРОЛІТІАЗУ
Студ. М.М. Саідалімов
Наук. керівник доц. Г.П. Кухтенко
Національний фармацевтичний університет

Уролітіаз або сечокам’яна хвороба (СКХ) є однією із головних проблем урології і
посідає третє місце у структурі причин смертності внаслідок урологічної патології. Згідно зі
статистичними даними на сьогодні у світі захворюваність населення на уролітіаз становить 1–
5%. При цьому близько 45% хворих урологічних стаціонарів – це пацієнти із СКХ.
Лікування каменів у нирках може бути побудовано на двох основних принципах впливу
на них, це консервативне лікування або лікування оперативне. Консервативна терапія
застосовується лише у тих випадках, якщо камені мають невеликі розміри. Для цієї мети
застосовуються препарати, за рахунок впливу яких камені просто розчиняються. Такий вплив
на камені мають препарати на основі рослинної сировини, одними із яких є марена красильна
та волошка синя. Марена красильна руйнує фосфатні, уратні і оксалатні камені в нирках і
сечовому міхурі, надає спазмолітичну і сечогінну дії, має бактерицидні властивості відносно
гонококової групи мікроорганізмів, знімає запалення в усіх згаданих органах, евакуює солі із
суглобів (подагра, радикуліт, остеохондроз). Показанням до застосування є запалення нирок і
сечовивідних шляхів, сечокам'яна хвороба, подагра, остеохондроз, відкладення солей в
суглобах. Волошка синя має сечогінну, дезінфікуючу, протизапальну, жовчогінну,
жарознижуючі властивості. Препарати з крайових квіток волошки синьої показані при
запальних захворюваннях нирок, сечового міхура, сечовивідних шляхів (нефроз, пієліт,
уретрит, цистит), при сечокам’яній хворобі, запальних захворюваннях очей (блефарит,
кон’юнктивіт).
На кафедрі промислової фармації Національного фармацевтичного університету було
отримано густий екстракт коренів та кореневищ марени красильної та квітів волошки синьої,
екстрагування рослинної сировини проводили 70 % та 80 % водно-спиртовим розчином
відповідно. Наступним етапом роботи стала розробка твердої лікарської форми із вмістом
густих екстрактів, концентрацію останніх було взято на підставі літературного аналізу наукової
літератури та склала 15 мг та 5 мг в одиниці дозованого лікарського засобу відповідно.
Фармацевтична розробка таблетованої лікарської форми обумовлює експериментальне
обґрунтування вибору допоміжних речовин та дослідження фармако-технологічних
властивостей таблетованої маси. До складу модельних зразків таблеток увійшли лактоза
моногідрат, як наповнювач, мікрокристалічна целюлоза для забезпечення механічної стійкості
таблеток, натрій кроскармелоза у якості дезінтегранту, магнію стеарат та кремнію діоксид
колоїдний як ковзкі речовини. Густі екстракти вводили у сипку масу попередньо розчинивши їх
у етанолі 70 %. Таблетки отримували з використанням попередньої вологої грануляції.
Гранулят піддавали фармако-технологічним дослідженням, в результаті яких було визначено
фракційний склад, плинність, насипний об’єм, кут природного укосу, вологість. Таблетки
масою 0,3 г отримували на таблетковому пресі НТМ-1.
Отримані таблетки досліджували відповідно вимогам Державної фармакопеї України за
такими показниками: середня маса таблетки та відхилення від неї, стиранність, стійкість до
роздавлювання та часу розпадання.
На підставі експериментальних досліджень запропоновано склад таблеток із вмістом
густих екстрактів марени красильної та волошки для лікування уролітіазу. Наступним етапом
роботи стануть біофармацевтичні дослідження отриманого препарату для лікування
сечокам’яної хвороби.
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НОВІ ШЛЯХИ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
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Студ. Т. Оспенкова
Наук. Керівник доц. Р.О. Петріна
Національний університет «Львівська політехніка»

У сучасній медицині широкого застосування набувають лікарські засоби на основі
рослинної сировини. Вони є ефективними, не викликають алергічних реакцій, звикання до
препарату, мають менше побічних впливів. Особливо актуальними є рослини, природні запаси
яких є незначними і неспроможними здовольнити потребу фармацевтичної промисловості.
Біотехнологічний метод одержання біомаси в умовах in vitro сприяє збереженню природних
популяцій рослин, а також забезпечує одержання екологічно чистої сировини.
Для культивування вищих рослин в умовах in vitro використано метод культури клітин,
тканин та органів. Цей метод ґрунтується на вирощуванні недиференційованої калусної маси в
стерильних умовах на штучних живильних середовищах. Одержана в умовах in vitro калусна
біомаса містить біологічно активні речовини, які є в інтактній рослині. Для роботи було обрано
деякі рослини Карпат, які містять цінні біологічно активні речовини, а саме алкалоїди
глікозиди, флавони, органічні кислоти, мінеральні солі тощо. На даний час введено в культуру
in vitro багато рослин, а саме Arnica montana, Carlina аcaulis, Saponaria officinalis, Calеndula
officinаlis, Matricaria recutita, Echinаcea purpиrea, Adonis vernalis, Gladiolus imbricatus,
підібрано умови культивування (температура, освітлення, фотоперіод, живильне середовище,
співвідношення фітогормонів, час культивування).
Для культивування використано модифіковане середовище Мурасиге-Скуга,
температура залежала від рослини, була в межах 22-26оС, фотоперіод 16/8 годин, освітлення
2000-3000 лк, вологість 60-70%. Використано певні фітогормони, а саме – гіберелову кислоту
(ГК), β–індолілоцтову кислоту (ІОК), α–нафтилоцтову кислоту (НОК) та кінетин (Кін).
Проведено вивчення та визначення вмісту біологічно активних речовин як первинного,
так і вторинного синтезу в калусних біомасах з метою створення та впровадження у практичну
медицину лікарських засобів, одержаних на основі альтернативних джерел сировини.
Одержано екстракти на основі калусних біомас та досліджено і проведено підбір екстрагентів,
умов екстракції та проведено порівняльну оцінку вмісту біологічно активних речовин у
калусній біомасі та у рослинній біомасі з інтактних рослин. Результати проведених досліджень
вказують на те, що калусна біомаса рослин є тотожним джерелом цінних біологічно активних
речовин і в перспективі може замінити природні джерела лікарської рослинної сировини.
Дані дослідження є новим підходом до розробки технології одержання біомаси
лікарських рослин для використання її у фармацевтичній промисловості. Здатність
культивованої біомаси накопичувати біологічно активні речовини відкриває можливості
використання її в якості препаратів. Для усіх досліджених рослин підібрано умови та
оптимізовано живильне середовище, при яких утворюється максимальна кількість біомаси.
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