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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сьогодні в текстильному виробництві України йде 

активний пошук більш досконалих способів підвищення якості та безпечності 

целюлозовмісних текстильних матеріалів та виробів за допомогою спеціальних 

обробок. Враховуючи те, що одним із критеріїв зношування текстильних виробів є 

біоруйнування, актуальною сьогодні залишається їх біоцидна обробка, оскільки 

мікроорганізми не тільки погіршують зовнішній вигляд, знижують показники 

надійності текстильних матеріалів, але й становлять загрозу для здоров’я людини. 

Дослідженню властивостей текстильних матеріалів присвячено багато праць 

таких вчених як Семак Б.Д., Галик І.С., Чурсіна Л.А., Кричевський Г.Е., 

Ніколайчук Л.Г., Тіхосова Г.А., Пахолюк О.В., Ягелюк С.В., Байдакова Л.І., Emam 

H., Hirschmann and Robinson,  A. Hanczvikkel, A.Toth, Schindler W., A.Vig  та інші. 

Не зважаючи на це, проблема отримання безпечних текстильних матеріалів та 

виробів з антимікробними властивостями залишається актуальною. Оскільки 

сучасні біоцидні препарати хоча й пригнічують більшість мікроорганізмів, але 

недостатньо ефективні, а деякі з них токсичні та небезпечні для людини і 

навколишнього середовища. Особливо це стосується спеціальних тканин, які 

використовуються для пошиття спецодягу докерів та моряків. Адже в таких умовах 

целюлозовмісні текстильні матеріали та вироби значно більше піддаються 

мікробіологічному руйнуванню, що не тільки знижує зносостійкість тканин, але й 

становить загрозу для здоров’я працівників. 

Отже, є потреба отримання целюлозовмісних текстильних виробів з 

антимікробними властивостями тривалої дії, які б не тільки захищали працівників 

від зовнішніх чинників, але й були абсолютно безпечними.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Одеської національної 

академії харчових технологій за держбюджетною темою: «Властивості 

текстильних матеріалів, оброблених біоцидними речовинами, що задовольняють 

вимоги гігієни» (ДР 0119U003670, термін виконання – 01.01.2016р. – 01.10.2019р.). 

Особистий внесок автора полягає в науковому обґрунтуванні  способу отримання 

текстильних матеріалів з антимікробними властивостями для виготовлення 

спецодягу та оцінка їх якості та безпечності.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

підвищення зносостійкості та біобезпечності целюлозовмісних текстильних 

виробів шляхом їх обробки біоцидними препаратами тіосульфонатної структури, 

що забезпечить стійкий антимікробний захист в особливих умовах праці.  

Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлено такі задачі: 

- обґрунтувати необхідність надання текстильним виробам спеціального 

призначення антимікробних властивостей шляхом обробки новими біоцидними 

препаратами тіосульфонатної структури (далі – БПТС);  

- визначити мінімально дієву концентрацію БПТС для забезпечення 

антимікробної активності; 

- визначити біостійкість досліджуваних целюлозовмісних тканин після їх 

обробки БПТС (гальмування зони росту колоній мікроорганізмів, зменшення 

чисельності волокноруйнівних і патогенних мікроорганізмів, підвищення 

коефіцієнту біостійкості); 
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- провести дослідження споживних властивостей та біобезпечності 

текстильних матеріалів та виробів з біоцидною обробкою; 

- здійснити дослідження світлостійкості забарвлень та розробити математичні 

моделі, які описують кінетику фотодеструкції текстильних матеріалів залежно від 

марки барвника, волокнистого складу, виду біоциду та тривалості сонячного 

опромінення; 

- провести комплексну товарознавчу оцінку оброблених целюлозовмісних 

текстильних матеріалів; 

- обґрунтувати соціальну-економічну доцільність впровадження у 

виробництво найбільш оптимальних варіантів досліджуваних матеріалів. 

Об’єктом дослідження є целюлозовмісні текстильні матеріали з біоцидною 

обробкою для виготовлення спецодягу. 

Предметом дослідження є споживні властивості целюлозовмісних 

матеріалів різного волокнистого складу, оброблених біоцидами тіосульфонатної 

структури.  

Методи дослідження. Вирішення поставлених у дисертаційній роботі задач 

реалізовано з використанням стандартних для текстильної промисловості методів, 

також застосована розроблена автором методика визначення біостійкості в 

природних умовах. Світлостійкість визначали методами інструментальної та 

візуальної колориметрії, рівень безпечності - методом атомно-абсорбційної 

спектрометрії. Аналіз математичних моделей здійснено за допомогою прикладної 

програми «MathCAD–2015», результати експериментальних досліджень обробляли 

за допомогою програми «Microsoft Office Excel-2016». Дослідження проводили як 

в лабораторних, так і в реальних умовах експлуатації.  

Наукова новизна одержаних результатів. Обґрунтовано та 

експериментально підтверджено доцільність використання БПТС для надання 

текстильним матеріалам та виробам антимікробних властивостей.  

Вперше:  

- запропоновано використання нових БПТС - етилтіосульфанілат (ЕТС), 

метилтіосульфанілат (МТС) та алілтіосульфанілат (АТС) для надання текстильним 

матеріалам та виробам антимікробних властивостей; 

- теоретично обґрунтовано вплив БПТС на біостійкість целюлозовмісних 

текстильних матеріалів на їх основі з метою захисту від волокноруйнівних 

мікроорганізмів, пліснявих грибів та ґрунтової морської мікрофлори; 

- встановлено закономірності та механізми взаємодії волокнистого складу 

субстрату, концентрації біоциду та фізіологічної групи і виду мікрофлори для 

формування раціонального антимікробного ефекту; 

удосконалено: 

- методику оцінювання якості целюлозовмісних текстильних матеріалів за 

показником біостійкості з урахуванням особливостей морського ґрунту. 

Практичне значення одержаних результатів.  Впроваджено новий 

асортиментний різновид текстильних виробів з антимікробними властивостями 

спеціального призначення. Запропоновано для підприємств текстильної 

промисловості використання нових біоцидів та способу обробки для надання 

антимікробних властивостей текстильним виробам.  
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           Результати досліджень реалізовано у виробничих умовах ТОВ «Новолог» 

(Акт про виробничі випробування від 06.11.18р.); ТОВ «ОЛИС» (Акт  про 

впровадження та виробничі випробування від 24.02.20р.); ТОВ «Швейне 

виробництво Теодора» (Акт про виробничі випробування від 20.02.20 р.) та ДП 

«Хімтекст» (Акт про впровадження від 29.12.19р.), здійснено промислову 

апробацію обробки текстильних матеріалів у виробничих умовах ПрАТ «ЧШК». 

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес Національного 

університету «Львівська політехніка» (Акти про впровадження від 28.05.20р.). 

Новизну технічних рішень захищено патентом України на корисну модель та 

винахід.  

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в 

дисертаційній роботі й винесені на захист, отримано автором особисто. 

Безпосередньо здобувачем виконано постановку й обґрунтування теми, мети та 

задач дисертаційної роботи, здійснено планування експерименту, критичний аналіз 

фахової літератури, проведено експериментальні дослідження у лабораторіях та в 

умовах експлуатації, здійснено математичну обробку та узагальнено отримані дані. 

Результати роботи викладені в публікаціях автора одноосібно [9], у співавторстві 

доробок автора полягає в аналізі стану ринку текстилю та існуючих біоцидних 

препаратів [43-45,47-49,62,71,126, 136, 137, 144], обґрунтовано: антимікробний 

ефект та біостійкість тканин, оброблених новими БПТС [80, 139, 140, 143, 171-175, 

179-181], показники  безпечності текстилю після обробки [117, 135,138, 194, 197, 

198], вплив біоцидної обробки на споживні властивості текстильних матеріалів [35, 

38, 39,73, 182-193].  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи висвітлено й обговорено на  34 науково-практичних конференціях, у тому 

числі 23 міжнародних: 77 наукова конференція науково-педагогічного складу академії 

(Одеса, 12-16 квітня 2017р.);  V Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (Полтава, 

20-22 березня 2018р.); Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

та студентів «Якість та безпечність товарів» (Луцьк, 23 березня 2018р.); 78 наукова 

конференція викладачів академії (Одеса, 23-27 квітня 2018р.); Міжнародна науково-

практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь - науці 

і виробництву - 2018: Інноваційні технології легкої промисловості» (Херсон, 17-18 

травня 2018р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і перспективи 

розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості» 

(Херсон, 22-23 травня 2018р.); IV  Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні технології промислового комплексу: базові процесні інновації – 2018» 

(Херсон, 12-16 вересня 2018р.); VIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Технічне регулювання, метрологія та інформаційні технології: Європейський 

вектор» (Одеса, 11-12 жовтня 2018р.,);  ХI Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми 

формування здорового способу життя у молоді» (Одеса, 4 жовтня - 6 жовтня 

2018р.); International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the 

Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» (Wolomin, 

Republic of Poland, 19–20 October 2018);  Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, 
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текстильної і харчової промисловості» (Хмельницький, 15-16 листопада 2018р.); 

Materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Naukowy i 

innowacyjny potencjał prezentacji» (Opole, 18 listopada 2018r.); І Міжнародна 

науково-практична Інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля: теоретичні 

підходи та практичні аспекти розвитку» (Старобільськ, 27-28 листопада 2018 р.); 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (Львів, 6 грудня 2018р.); ХХVІ 

Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки»  (Вінниця, 21 січня 2019р.); VI Міжнародна 

науково-практична Інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, освіта» (Полтава, 14-15 березня 2019р.);  79 

наукова конференція науково-педагогічного складу академії (м. Одеса, 12-16 квітня 

2019р.); VI міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми теорії і практики експертизи товарів» (Полтава, 4-5 квітня 2019р.); 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Якість 

та безпечність товарів»  (Луцьк, 5 квітня 2019р.); Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь - науці і 

виробництву - 2019: Інноваційні технології легкої промисловості», присвячена 60-

річчю кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю та 60-річчю 

Херсонського національного технічного університету (Херсон, 16-17 травня 

2019р.); Щорічна наукова конференція вчених Львівського торговельно-

економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних 

умовах» (Львів, 15-17 травня 2019р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-

косметичної галузей промисловості» (Херсон, 5-6 червня 2019р.); I Міжнародна 

науково-практична Інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в 

сучасному середовищі: літні диспути»  (Дніпро, 1-2 серпня 2019р.); Grabchenko’s 

International Conference on Advanced Manufacturing рrocesses (Odessa, Ukraine, 

September 10-13, 2019); VII Міжнародна науково-практична конференція «Хімія, 

біо- та нанотехнології, екологія і економіка в харчовій і косметичній 

промисловості: (Харків, 7-8 листопада 2019р.); VI Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих учених і студентів  «Науково-практичні розробки 

молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях 

промисловості»: (Херсон, 14-15 листопада 2019р.); Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Товарознавча наука – традиції та сучасність»: (Харків, 26 листопада 2019р.); І 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання експертної та 

оціночної діяльності»: (Старобільськ -Полтава, 27–28 листопада 2019р.); Науково-

практична конференція із міжнародною участю «Качество и сертификация 

продуктов»: (Варна, Болгарія, 13 березня 2020р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного 

капіталу»: (Київ, 26-27 березня 2020р.); VІІ Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 

(Полтава 2-3 квітня 2020р.); Міжнародна науково-практична конференція  «Якість 

та безпечність товарів» (Луцьк, 3 квітня 2020 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь - науці і 
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виробництву – 2020: Інноваційні технології легкої промисловості». (Херсон, 14-15 

травня 2020р.); Міжнародна науково-практична Інтернет-Конференція «Актуальні 

проблеми у сфері торгівлі та товарознавства»  (Херсон, 16-18 вересня 2020р.).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 46 наукових 

праць, у тому числі: 7 статей у наукових фахових виданнях, 3 – в іноземному 

виданні, внесеному до реєстру міжнародних наукометричних баз (SCOPUS та Web 

of  Science), 2 колективні монографії в зарубіжному та вітчизняному виданнях, 34 

тези доповідей у збірниках матеріалів та тез конференцій. Новизну запропонованих 

технічних рішень підтверджено патентами на корисну модель та винахід.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (198 найменувань) та 

додатків (25 додатків на 50 сторінках). Основний зміст дисертації викладено на 150 

сторінках, містить 33 таблиці та 30 рисунків. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, подано інформацію про особистий 

внесок здобувача, дані про апробацію текстильних матеріалів у промислових 

умовах, обсяг і структуру роботи.  

У першому  розділі «Теоретичні основи формування біостійкості 

текстильних матеріалів та виробів» наведено аналітичний огляд наукових 

джерел, проведено аналіз ринку текстильних матеріалів; визначено фактори та 

критерії зносостійкості текстильних матеріалів з антимікробними властивостями; 

проаналізовано склад та властивості існуючих на ринку біоцидних препаратів для 

текстилю; визначено перспективні шляхи захисту текстильних матеріалів від 

біоруйнувань.   

У другому розділі «Об’єкти, предмет та методи досліджень» обґрунтовано вибір 

об’єктів дослідження, подано характеристику методів досліджень та наведено алгоритм 

проведених досліджень (рис. 1), запропонована більш деталізована класифікація 

біоцидних препаратів для текстилю.  

Об’єктами дослідження є целюлозовмісні текстильні матеріали для 

виготовлення спецодягу різного волокнистого складу (варіант 1 – 100% бавовни, 

вар. 2 – 50% бав/50% поліефіру, вар. 3 – 35% бав./65% поліефіру, вар. 4 – 20% 

бав./80% поліефіру) із поверхневою густиною 220-245г/м2. Для надання 

антимікробних властивостей обрано три нові нетоксичні біоцидні препарати 

тіосульфонатної структури (БПТС), які є синтетичними аналогами природних 

фітонцидів (часнику, цибулі та різних видів капусти: етилтіосульфанілат (ЕТС); 

алілтіосульфанілат (АТС); метилтіосульфанілат (МТС).  

 

 

 

 

 

  

Постановка мети, визначення завдань дисертаційного дослідження 

 

Аналіз наукової інформації щодо антимікробних властивостей текстильних 

матеріалів та виробів 
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Рис. 1 - Алгоритм проведення дослідження 

 

Розроблено ресурсозберігаючий спосіб надання текстильним матеріалам 

антимікробних властивостей, сутність якої полягає в наступному: зразки тканин 

просочували приготовленим спиртово-водним  (60%/40%) розчином біоцидних 

препаратів концентрацією 0,5% при 18-20°C і відносній вологості повітря 63-65%, 

протягом 1-2 хв. Потім зразки віджимались на плюсовці і висушувались за 

температури 50-70°C протягом 5-7 хв. 

У розділі  3 «Дослідження біостійкості текстильних матеріалів до і після 

оброблення біоцидними препаратами тіосульфонатної структури» 

Обґрунтування 

вибору об’єктів 

дослідження 

Характеристика 

методів 

дослідження 

Вибір біоцидних препаратів та 

розробка способу обробляння 

тканин для надання їм 

антимікробних властивостей 

Дослідження 

біостійкості 

 після контакту  

з ґрунтом  

Дослідження фізико-хімічних, 

механічних і гігієнічних  

властивостей та рівня 

безпечності   

 

 

Вибір показників та характеристик 

властивостей зносостійкості  

Оцінювання якості та 

безпечності  

Дослідження  

стійкості 

тканин до 

мокрих обробок 

Оцінка біостійкості текстильних 

матеріалів до дії мікроорганізмів 
 

Дослідження споживних властивостей 

текстильних матеріалів до і після обробки 

Товарознавче комплексне оцінювання якості текстильних матеріалів з 

антимікробними властивостями 

 

Обґрунтування соціально-економічної ефективності текстильних матеріалів та 

виробів з антимікробними властивостями 
 

 Вибір об’єкта, предмета і методів дослідження 

 

Дослідження властивостей текстильних матеріалів для спецодягу до та після 

біоцидного обробляння 
 

Патентування способу отримання 

текстильних матеріалів з антимікробними 

властивостями 

Промислова апробація 

текстильних матеріалів та 

виробів 

Практична реалізація результатів досліджень та наукових розробок 

Дослідження 

готових виробів в 

умовах 

експлуатації 
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представлені результати досліджень біостійкості текстильних матеріалів до і після 

обробки БПТС. Визначено мінімально дієву концентрацію біоцидних препаратів 

щодо чутливості грибів-біодеструкторів – 0,05% і встановлено, що при підвищенні 

концентрації до 0,5% не тільки подовжується тривалість дії, але й покращуються 

розривальні характеристики тканин від 1,8 до 2,2 кгс.  

Встановлено антимікробний ефект за критерієм зменшення зони росту 

колоній мікроорганізмів (у мм) після їх обробки біоцидними препаратами ЕТС, 

МТС та АТС. Отримані результати досліджень наведені на рис. 2 

 
Рис. 2 – Антимікробна активність текстильних матеріалів, 

оброблених біоцидними препаратами 
 

Встановлено, що величина затримки зони росту обраних тест-культур 

мікроорганізмів залежить не тільки від препарату та його концентрації, але й від 

фізіологічної групи та виду біодеструкторів і волокнистого складу самих тканин. 

         Оцінку біостійкості текстильних матеріалів, оброблених БПТС, після 

контакту з ґрунтовими мікроорганізмами, визначали за стандартною методикою та 

методикою, розробленою автором, сутність якої полягає в тому, що зразки тканин 

до і після їх антимікробного оброблення помістили в природний чорнозем на 

глибину 15 см, що знаходився на відстані 200 м від берега Чорного моря.   
У результаті встановлено, що із зануренням у ґрунт необроблених зразків 

протягом 10 і 30 днів відбувається мікробне заселення через накопичення грибів, 

бактерій та актиноміцетів. Визначено, що рівень наростання усіх груп 

мікроорганізмів на тканинах у контрольному зразку зворотно корелює із вмістом 

поліефірних волокон, оскільки штучні волокна не є субстратом для розвитку 

більшості мікроорганізмів. Ця закономірність справедлива як для бактерій, так і 

актиноміцетів та пліснявих грибів, у тому числі й целюлозоруйнівних. Також 

експериментально доведено, що обробка тканин БПТС підвищила їх грибостійкість 

у середньому в 6-9 разів через місяць після контакту з ґрунтом. На чистобавовняній  

(вар. 1) та змішаній (вар. 2) тканинах найбільш ефективно гальмував накопичення 

грибів препарат ЕТС, далі МТС і найменше – АТС. Але на вар. 3 та 4 – різниця між 

активністю трьох препаратів  була незначною. Слід зазначити, що на тканинах із 

більшим вмістом бавовни, фунгіцидний ефект був значно менший, що пояснюється 

тим, що натуральні тканини більше піддаються біоруйнуванню.  
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Наочно результати оцінки ефективності антимікробної обробки вар.1 та 2 

після контакту з ґрунтовими мікроорганізмами за розробленою автором та 

стандартною методикою наведені на рис. 3. 
 

 
                        а)                                                                    б) 

 

Рис. 3 – Оцінка ефективності антимікробної обробки після контакту з 

ґрунтовими мікроорганізмами: а) вар. 1 – 100% бавовни; вар. 2 – 50% бав./50% ПЕ 
 

Що стосується отриманих даних за розробленою методикою, то тенденція 

гальмування росту мікроорганізмів збігається ідентично зі стандартною, але 

встановлено, що у природних умовах тканини піддаються більшому впливу 

мікробіологічних руйнувань і кількість виявлених бактерій та грибів значно 

більше, ніж при випробуваннях у лабораторних умовах. Це пояснюється  

природним середовищем та вологістю ґрунту у морській зоні. Також встановлено, 

що кількість пліснявих грибів значно більше на дослідних зразках у порівнянні з 

результатами, отриманими за стандартною методикою в лабораторних умовах.  

Вперше проведені випробування щодо стійкості тканин до дії морських 

грибів-сапротрофів. Вивчено механізм взаємодії морських грибів (Arenariomyces 

trifurcates, Corollospora maritime, Nia vibrissa) із тканиною. Встановлено,  що 

морські гриби пригнічуються зростанням наземних грибів. Виявлено також на 

тканинах Aspergillus nidulans, A. flavus, A. glaucus, Alternaria alternata, Chaetomium 

globosum та Penicillium sp. (рис. 4). 

 
Aspergillus sp Penicillium sp.  Chaetomium globosum  

   
Рис. 4 – Гриби-космополіти, які не дозволили облігатно розвитися морським 

грибам 
 

Дані гриби є целюлозоруйнівними та вважаються грибами-космополітами, 

які не дозволили облігатно морським видам грибів розвиватися на зразках 

чистобавовняної тканини.  

Результати випробувань з визначення коефіцієнта біостійкості текстильних 

матеріалів після контакту з ґрунтом наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Біостійкість текстильних матеріалів (за станд. методикою) 
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№ 

з/п Волокнис 

тий  

склад 

 

Вид 

обробки 

Вихідні 

дані 

(за основою, 

кгс) 

Середнє розривальне 

навантаження після 

контакту з ґрунтом, кгс 

Коефіцієнт 

біостійкості (%) після 

контакту з ґрунтовими 

мікроорганізмами 

10 днів  30 днів  10 днів  30 днів  

 

 

1 

 

Бавовна 

100% 

 

БО 74,5 43,1 36,4 57,8 48,8 

ЕТС 76,7 65,5 59,8 85,4 77,9 

МТС 76,3 63,8 54 83,6 70,7 

АТС 76,3 61,2 54,5 80,2 71,4 

 

 

2 

50% бав, 

50% 

поліефіру 

БО 89,6 50,8 41,6 56,7 46,4 

ЕТС 90,8 79,4 60,4 87,4 66,5 

МТС 90,8 74,1 59,3 81,6 65,3 

АТС 90,5 70,6 51,1 78,0 56,4 

 

 

3 

35% бав, 

65% 

поліефіру 

БО 91,5 45,9 39,9 50,1 43,6 

ЕТС 91,8 78,1 53,5 85,0 58,2 

МТС 91,9 75 48,3 81,6 52,5 

АТС 91,8 74,8 48 81,4 52,2 

 

 

4 

20% бав, 

80% 

поліефіру 

БО 63,0 59 45 93,6 71,4 

ЕТС 63,0 61 48,6 96,8 77,1 

МТС 63,1 60 48,5 95,1 76,9 

АТС 63,0 60 47 95,2 74,6 

*БО – без обробки 

 

Аналіз даних табл. 1 вказує на те, що кращим за коефіцієнтом біостійкості 

виявились тканини, оброблені препаратом ЕТС. Встановлено, що біоцидна обробка 

дозволяє підвищити коефіцієнт біостійкості в середньому на 30% та залежить від 

волокнистого складу тканини. Як видно з табл.1, найвищий коефіцієнт біостійкості 

має чистобавовняна тканина (вар. 1), оброблена ЕТС, який підвищується до 27% та 

зберігається протягом 30 днів після контакту з ґрунтом. Це поясняється будовою 

бавовни та кератолітичною дією препаратів. Коефіцієнт біостійкості для вар. 2 та 

3, оброблених БПТС, підвищується на 30-34% після 10-денного контакту з ґрунтом, 

але знижується до 20% після 30 днів. Біостійкість синтетичної тканини є високою 

не тільки завдяки дії біоцидів, але й волокнистої складової, оскільки поліефірні 

тканини менше піддаються біоруйнуванню. У табл. 2 наведені результати 

випробувань за розробленою методикою.  

Результати випробувань, наведені в табл. 2, показують аналогічну динаміку 

дії препаратів, але встановлено, що в природних умовах тканини більше піддаються 

біоруйнуванню, в результаті чого розривальне навантаження суттєво знижується у 

порівнянні із результатами випробувань, проведеними в лабораторних умовах. Але 

при цьому коефіцієнт біостійкості має такі ж високі показники для тканин вар.1, 2, 

3: оброблених ЕТС – від 27,5% до 38%; МТС – від 23,7% до 33%; АТС – від 25% 

до 29,8%.  

Виняток становить синтетична тканина, яка має аналогічні дані за 

стандартною методикою.  
 

 

Таблиця 2 – Біостійкість текстильних матеріалів (за метод., розробленою автором) 
№ 

з/п 
Волокнистий 

склад 

 Вихідні 

дані 
Середнє розривальне 

навантаження після 

Коефіцієнт 

біостійкості (%) після 
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Вид 

обробки 

(за основою, 

кгс) 
контакту з ґрунтом, 

кгс 

контакту з ґрунтовими 

мікроорганізмами 

10 днів 30 днів 10 днів 30 днів 

 

 

1 

 

Бавовна 

100% 

 

БО 74,5 38,4 30,1 51,5 40,4 

ЕТС 76,7 68,9 53,8 89,8 70,1 

МТС 76,3 64,5 54,1 84,5 70,9 

АТС 76,3 62,1 49,8 81,3 65,2 

 

 

2 

50% бав, 

50% 

поліефіру 

БО 89,6 49,8 33,6 55,5 37,5 

ЕТС 90,8 75,4 60,5 83,0 66,6 

МТС 90,8 72 60,3 79,3 66,4 

АТС 90,5 73 58 80,6 64,1 

 

 

3 

35% бав,  

65% 

поліефіру 

БО 90,5 50,7 35,4 55,4 38,7 

ЕТС 91,8 82 56,4 89,3 61,4 

МТС 91,9 76,1 44,3 82,8 48,2 

АТС 91,8 78,2 43,5 85,2 47,3 

 

 

4 

20% бав,  

80% 

поліефіру 

БО 63,0 56,2 49,7 89,2 78,8 

ЕТС 63,0 58,5 50,3 92,8 79,8 

МТС 63,1 57 49 90,3 77,6 

АТС 63,0 56,5 49 89,7 77,8 

 

Порівняльна характеристика коефіцієнтів біостійкості досліджуваних тканин 

до і після оброблення препаратами ЕТС, МТС та АТС за двома методиками 

підтверджує можливість і доцільність використання на практиці оцінки 

біостійкості розробленої методики, яка характеризується більшою простотою, 

зручністю і натуральністю.  

Стійкість антимікробних властивостей досліджуваних тканин до 

багаторазового прання встановлювали експериментально після 1, 3 та 10 прання у 

звичайній воді.  Результати тканин на прикладі вар. 1 та 2 представлені на рис. 5.  

Найефективнішим серед трьох біоцидів після мокрих обробок у воді виявився ЕТС, 

оскільки зона затримки росту мікроорганізмів після 10-разового прання на всіх 4 

варіантах досліджуваних тканин знизилася від 8,5 до 14 % залежно від складу 

тканин та виду мікроорганізмів, у той час як у МТС цей показник коливався від 

11,0 до 15,0%. 

 
                                        а)                                                                                     б) 

Рис. 5 – Стійкість антимікробної активності до мокрих обробок: 

а) вар. 1 (100% бавовни); б) вар. 2 (50% бав./50% ПЕ)             

Найменш ефективним у порівнянні виявився біоцидний препарат АТС, де 

антимікробна активність біоциду після 10 прання знизилася від 15 до 25%. За 

результатами перевірки антимікробних властивостей БПТС після мокрих обробок 
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встановлено, що бактерицидні властивості целюлозовмісних тканин залишаються 

достатньо високими після багаторазових мокрих обробок, що  пояснюється 

кератолітичними властивостями та неводорозчинністю даних біоцидних 

препаратів і дозволяє  подовжити тривалість дії.   

       У розділі 4 «Дослідження впливу біоцидної обробки на споживні 

властивості текстильних матеріалів та виробів» наведені результати досліджень 

гігієнічних властивостей та стійкості текстильних виробів з біоцидною обробкою 

до дії різних чинників. Встановлено, що обробка тканин БПТС не погіршує, а 

навпаки, підвищує стійкість забарвлення до прання, поту, дистильованої води, 

вологого та сухого тертя.  

Крім високих експлуатаційних властивостей, вагомим фактором, який 

визначає якість сучасного робочого одягу, є його здатність забезпечувати 

комфортні умови експлуатації, що, в основному, зумовлюється відповідними 

гігієнічними  властивостями. У результаті проведених випробувань встановлено, 

що значення гігроскопічності залишаються на рівні вихідних матеріалів і 

визначається практично їх сировинним складом. Встановлено, що суттєвий вплив 

на зміну показників фізичних властивостей тканин має тільки їх компонентний 

склад (табл. 3).  

 

Таблиця 3 – Вплив біоцидного оброблення досліджуваних матеріалів на зміну їх  

гігієнічних властивостей 

№ 

з/п 
Зразки 

Гігроскопіч- 

ність, % 

Капіляр- 

ність, см/год 

Водовбираль

ність, % 

Коефіцієнт 

повітропроник

ності, дм3/м2 с 

Водо 

тривкість, 

Па 

 

 

1 

БО 8,5 9,0 33,7 136,0 0 

ЕТС 8,5 13,0 15,6 126,0 760 

МТС 8,4 12,0 20,9 125,0 750 

АТС 8,4 10,0 20,5 125,0 750 

 

 

2 

БО 7,0 19,2 29,7 26,0 0 

ЕТС 7,2 19,4 12,3 26,0 600 

МТС 7,0 19,8 13,5 25,0 590 

АТС 7,0 19,5 14,2 26,0 590 

 

 

3 

БО 6,8 12,2 30,3 23,0 0 

ЕТС 6,8 12,1 14,8 23,0 590 

МТС 6,7 12,2 17,4 23,0 598 

АТС 6,8 12,2 17,8 23,0 598 

 

4 

БО 6,1 7,2 24,8 21,0 0 

ЕТС 6,2 7,3 13,5 21,0 0 

МТС 6,15 7,2 13,9 20,0 0 

АТС 6,1 7,2 13,5 21,0 0 

 

З таблиці 3 видно, що в чистобавовняних тканинах водовбиральність після 

обробки ЕТС знижується на 53,7%, у той час як після обробки МТС та АТС цей 

показник знаходиться майже на одному рівні і коливається від 37,9 до 39,1%. 

Стосовно змішаної тканини, можна також стверджувати про ефективну дію всіх 3 

препаратів, де водовбиральність також знижується від 52,1-58,5 %,  що 

пояснюється не тільки властивостями біоцидів, але й сировинним складом тканини. 

Цей результат є безпосередньо пов’язаним з набуттям тканинами водотривкості, 
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що можна пояснити кератолітичною дією препаратів, і для тих видів захисного 

одягу, які експлуатуються в умовах інтенсивного впливу вологи, можна вважати 

позитивним фактором.  Так, обробляння БПТС дозволяє отримати на цих тканинах 

одночасно два бажані ефекти – біостійкість і водотривкість.  

Як відомо, домінуючим чинником зношування текстильних матеріалів є 

тривала дія світлопогоди. Враховуючи реальні умови експлуатації спецодягу, було 

досліджено вплив біоцидної обробки на зміну світлостійкості пофарбувань і 

волокнистої основи цих тканин. Зміну світлостійкості пофарбувань після 100, 200 

і 300 годин інсоляції оцінювали за зміною показників їх світлості, насиченості, 

колірного тону та загального колірного контрасту (рис 6-9). 

         З даних ілюстрацій бачимо, що обрані БПТС ефективно захищають 

пофарбування і волокнисту основу тканин від тривалої дії сонячного опромінення 

і виступають як інгібітори процесу  фотодеструкції текстильних матеріалів. 

 

  
Рис. 6 – Залежність світлостійкості забарвлень        Рис. 7 – Зміна розривального навантаження 

             тканини (вар. 1 - 100% бавовни) від                           після 100, 200 і 300 годин сонячного 

             тривалості  сонячного опромінення                            опромінення 

  

№ 

кривої 

Умовні 

позначення 

Вид 

оброблення 
Рівняння R2 

1  БО – без оброблення Y = -2Е-0,5х2+0,66х-0,918 0,92 

2 
 

ЕТС Y = -7Е-0,5х2+0,035х+0,058 0,99 

3  МТС Y = -9Е-0,5х2+0,040х+0,208 0,94 

4  АТС Y = -0,000х2+0,074х-0,225 0,98 

 

Якщо до оброблення ЕТС, розривальне навантаження тканин вар. 1 і 2 після 

300 годин їх опромінення знизилось відповідно на 26,0% і 20,0%, то після 

оброблення ЕТС у цих тканинах – 13% і 12,5%. Аналогічна закономірність 

зберігається і після оброблення препаратами МТС і АТС. 
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  Рис. 8 – Залежність світлостійкості забарвлень   Рис. 9 – Зміна розривального навантаження 

               тканини  (вар. 2 - 50% бав,50% -ПЕ                      після 100, 200 і 300 год. сонячного 

               опромінення                                                             сонячного опромінення                                             
                                    

№ 

кривої 

Умовні 

позначення 
Вид оброблення Рівняння R2 

1 
 

БО  Y = -8Е-0,6х2+0,014х-0,034 0,996 

2 
 

ЕТС Y = 9Е-0,6х2+0,003х-0,008 0,999 

3 
 

МТС Y = -4Е-0,6х2+0,006х-0,020 0,99 

4 
 

АТС Y = 2Е-0,5х2+0,002х-0,050 0,98 

 

Також встановлено, що бавовняні тканини є більш чутливі до тривалої дії 

сонячної радіації, ніж бавовняно-поліефірні.  

Відомо, що текстильні матеріали і сировина можуть бути джерелом негативної 

дії комплексу хімічних речовин під час виробництва, які не завжди повністю 

вилучаються з матеріалів і виробів на різних етапах технологічного процесу. 

Велика концентрація важких металів в організмі може призводити до захворювань 

(рак, гостра та хронічна ниркова недостатність, аутизм, внутрішньоутробна 

загибель плода, хвороби серцево-судинної та нервової систем, порушення обміну 

речовин). Враховуючи вищезазначене, велику увагу приділено дослідженню 

безпечності текстильних матеріалів. Визначено вміст важких металів та пестицидів 

у складі тканин до і після обробки.  

Встановлено, що всі елементи, які були виявлені у складі тканин, знаходяться 

в межах допустимих норм, крім міді. Вміст даного металу викликає суперечливості 

при порівнянні вітчизняних стандартів з міжнародним ЕКОТЕКС – 100, оскільки 

за вітчизняним - знаходиться в межах норми, а за міжнародним – перевищує кілька 

разів.  

Результати досліджень щодо вмісту пестицидів у складі тканин представлені 

у таблиці 4, де можна побачити, що вміст деяких пестицидів перевищує встановлені 

вимоги, а саме: у чистобавовняній тканині ДДЕ перевищує норми майже у 3 рази, 

гептахлору – майже у 15 разів. Що стосується змішаної тканини, то вміст ДДТ  

(перевищено у 23 рази) і ДДД (перевищено у 5 разів). Це також є недопустимим 

згідно з вітчизняними та європейськими стандартами, норми яких є 

гармонізованими.  
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Таблиця 4 – Вміст хлорорганічних пестицидів у текстильних матеріалах 

№ 

з/п 

 

Елементи 
Вимоги Oeko-

Tex Standard 100 

Виявлено у зразках тканин, (мкг/кг) 

Зразок №1 Зразок №2 Зразок № 3 Зразок № 4 

1 ДДТ 1,0 <0,1 23,0 <0,05 <0,1 

2 ДДД 1,0 0,5 5,6 0,37 0,11 

3 ДДЕ 1,0 2,8 <0,1 2,15 0,49 

4 Гептахлор 0,5 7,40 <0,1 13,1 <0,1 

5 
Линдан  

(γ-ГХЦГ) 

1,0 
0,28 

<0,1 
1,76 

<0,1 

6 (α-ГХЦГ) 1,0 <0,1 <0,1 1,75 <0,1 

7 (β-ГХЦГ) 1,0 <0,1 <0,1 14,9 <0,1 

8 Дилдрин  0,2 <0,1 <0,1 <0,05 <4,62 

9 Альдрин 0,2 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 
 

Дані пестициди є канцерогенними і можуть проявити ембріотоксичні ефекти. 

Стосовно тканини варіанту 3 – вміст таких пестицидів як ДДЕ, линдан  та гептахлор 

також перевищують норми у значній кількості.  Для синтетичної тканини винятком 

став дилдрин, вміст якого також перевищує допустимі норми. Але результати до та 

після обробки залишились незмінними, що вказує на безпечність біоцидних 

препаратів та відсутність в їх складі важких металів та пестицидів.  

З метою оцінки зносостійкості текстильних матеріалів та виробів під час  

експлуатації, нами були проведені випробування у виробничих умовах. Результати 

оцінювання наведені в таблиці 5.  
 

Таблиця 5 – Оцінка спецодягу в умовах експлуатації 
Варіанти 

тканин 

Варіанти 

обробки 

Розривальне навантаження, кгс 

До 

прання 

1 місяць 

2 прання 

6 місяців 

10-е прання 

12 місяців 

15-е прання 

Для докерів  

100% 

бавовна 

БО 74,5 63,1 38,6 11,3 

ЕТС 76,7 70,0 54,3 25,2 

МТС 76,3 65,2 50,9 20,7 

Для токарів 

100% 

бавовна 

БО 74,5 63,1 41,4 20,0 

ЕТС 76,7 69,0 54,5 30,4 

МТС 76,3 74,2 52,9 26,7 
 

Результати табл. 5 свідчать про ефективність та доцільність застосування 

біоцидних препаратів ЕТС та АТС для обробки спецодягу,  оскільки показник 

розривального навантаження без обробки знизився протягом року в 6,5 разів, у той 

час як в оброблених біоцидом ЕТС – 2,6 разів, МТС – 2,8 разів. Але показники 

розривального навантаження спецодягу для токарів значно вище. Це пояснюється 

умовами праці, оскільки спецодяг для токарів піддається меншому механічному та 

фізико-хімічному впливу під час роботи (табл. 6).  
 

 

 

 

 

Таблиця 6 – Антимікробна активність спецодягу з біоцидною обробкою 
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Варіанти 

виробів 

Варіанти 

обробки 

До 1 прання Через 1рік, після 15 прання 

A. niger C. tenuis M. luteum A. niger C. tenuis M. luteum 

Для 

докерів 

БО 0 0 0 0 0 0 

ЕТС 40,0 69,0 49,0 8,6 9,4 7,3 

МТС 44,0 56,0 67,5 5,3 5,7 6,0 

Для 

токарів 

БО 0 0 0 0 0 0 

ЕТС 40,0 69,0 49,0 15,9 17,3 12,9 

МТС 44,0 56,0 67,5 10,4 8,5 10,0 

 

Встановлено, що антимікробна активність текстильних виробів, оброблених 

біоцидними препаратами ЕТС та МТС після 1 року експлуатації в реальних 

виробничих умовах не втрачається. 

У п’ятому розділі «Комплексна оцінка якості та соціально-економічна 

ефективність текстильних матеріалів та виробів з біоцидною обробкою»  
наведена оцінка якості текстильних матеріалів з біоцидною обробкою та соціально-

економічна ефективність від впровадження нових біобезпечних текстильних 

матеріалів у вітчизняний ринок. Розрахунки показують, що економічний ефект від 

обробляння зразків ЕТС та МТС порівняно з іноземним препаратом Troysan 395 

становить від 8344,00 грн. до 13 740,00 грн. для препарату ЕТС, і від 10590,00 до 

14070,00 грн. для МТС – залежно від поверхневої густини та волокнистого складу. 

          Обґрунтовано вибір показників і характеристик властивостей тканин для 

спецодягу з метою оцінювання їх якості та визначено коефіцієнти вагомості кожної 

характеристики. Експертною оцінкою з’ясовано, що найбільш значущими 

характеристиками текстильних матеріалів з антимікробними властивостями є 

розривальне навантаження, світлостійкість, стійкість фарбування до прання та 

сухого тертя і повітропроникність. Чистобавовняна тканина, оброблена ЕТС, має 

вищий показник якості (1,05) порівняно з базовою (0,97).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВИСНОВКИ 
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1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове рішення наукової 
задачі, що виявляється у підвищенні зносостійкості целюлозовмісних текстильних 
виробів шляхом підбору волокнистого складу тканин та нових нетоксичних 
біоцидних препаратів. Розроблено ефективний спосіб надання текстильним 
матеріалам та виробам антимікробних властивостей новими нетоксичними 
біоцидними препаратами тіосульфонатної структури.  

2. Підтверджено фунгіцидний та бактерицидний ефект гальмування росту 
таких культур грибів як Trihoderma viride Pers. ex S.F. Gray, Aspergillu s niger van 
Tieghem, Penicillium funiculosum Thom, Paecilomyces variotii Bainier, Chaetomium 
globosum Kunze біоцидними препаратами ЕТС, МТС та АТС з мінімально дієвою 
концентрацією 0,05%, і тривалою дієвою концентрацію 0,5%.  

3. Встановлено високу антимікробну активність препаратів, які ефективно 
гальмують життєдіяльність волокноруйнівних і патогенних мікроорганізмів. 
Біоцидна обробка дозволяє підвищити коефіцієнт біостійкості після контакту з 
ґрунтом в середньому на 30% та залежить від волокнистого складу тканини. 
Морські гриби пригнічуються зростанням наземних грибів. Стабільність адсорбції 
біоцидів на поверхні текстильних матеріалів забезпечує тривалу затримку росту 
мікроорганізмів після 10-разового прання у звичайній воді, і втрачаються на 14% 
для ЕТС та 15% для МТС.  

4. Встановлено достатньо високий рівень фізико-механічних та гігієнічних 
властивостей текстильних виробів з антимікробною обробкою, зокрема: 
водовбиральність знижується від 37,9-58,5%, повітропроникність – на 7,3%, 
підвищено капілярність на 35-44% в залежності від виду біоциду та волокнистого 
складу тканини,  стійкість забарвлення до прання, прасування, поту, сухого та 
вологого тертя. Підтверджено, що біоцидні препарати ЕТС, МТС та АТС є 
малотоксичними й екологічно безпечними. Кількісні характеристики важких 
металів, пестицидів та формальдегіду залишились незмінними після обробки 
БПТС.  

5. Запропоновані математичні моделі, описують кінетику фотодеструкції 
текстильних виробів залежно від виду волокна, марки барвника, біоциду, та 
тривалості інсоляції, що дозволяє прогнозувати їх зносостійкість.  При більш 
тривалому опроміненні біоциди гальмують процес знебарвлення барвника та 
сповільнюють процес деструкції субстрату.  

6. Комплексне товарознавче оцінювання якості експертним методом показало, 
що досліджуваний зразок бавовняної тканини, оброблений біоцидним препаратом 
ЕТС, має вищий показник якості (Qдосл = 1,05 ) порівняно з базовим (Qдосл = 0,97), що 
засвідчує доцільність його використання та впровадження у текстильне 
виробництво. 

7. Економічний ефект при впровадженні  біоцидних препаратів у виробництво 
становить: від 8344,00 грн. до 13 740,00 грн. для препарату ЕТС, і від 10590,00 до 
14070,00 грн. для МТС, залежно від поверхневої густини та волокнистого складу 
тканин (з розрахунку на 2000 м2 тканини). Підтверджено, що в реальних умовах 
експлуатації протягом року, показник розривального навантаження спецодягу з 
біоцидною обробкою на 33-38% вище, а антимікробні властивості забезпечують 
захист здоров’я робочого персоналу, які працюють в умовах підвищеної вологості.  
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Дисертаційну роботу присвячено актуальному дослідженню й розкриттю 

наукових аспектів підвищення біостійкості текстильних матеріалів та виробів 

спеціального призначення біоцидними препаратами тіосульфонатної структури. 

Отримано біобезпечні текстильні вироби з антимікробними властивостями 

Встановлено, що величина затримки зони росту мікроорганізмів залежить не 

тільки від біоцидного препарату та його концентрації, але й від волокнистого 

складу тканин. Підтверджено, що обробка тканин ефективно захищає 

целюлозовмісні тканини від дії комплексу ґрунтових мікроорганізмів і підвищує 

грибостійкість у середньому в 6-9 разів залежно від волокнистого складу. 

Доведено, що зростання морських грибів на текстильних матеріалах пригнічується 

швидкозростаючими наземними мікроміцетами. Показано високу антимікробну 

активність препаратів після багаторазового прання, що  пояснюється 

кератолітичними властивостями та неводорозчинністю даних біоцидних 

препаратів. Обгрунтовано рівень безпечності та доцільність застосування 

біоцидних препаратів тіосульфонатної структури шляхом визначення вмісту 

важких металів та пестицидів у складі оброблених тканин. Встановлено, що 

біоцидна обробка гальмує процес світлостаріння, знижує водовбиральність та 

надає водотривкості. Встановлено соціально-економічну ефективність та 

впроваджено новий асортимент спецодягу з антимікробними властивостями.  

Ключові слова: текстильні матеріали та вироби, безпечність, біоцидні 

препарати тіосульфонатної структури, екологічність, зносостійкість, біостійкість, 

антимікробна обробка, спецодяг.  
 
 

 

ABSTRACT 

Martirosyan I.A. Formation of quality and safety of textile products with biocidal 

processing - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
 Martirosyan I.A. Formation of quality and safety of textile products with biocidal 

processing - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences on a specialty 05.18.08 - commodity science of nonfood products. - Odessa National 

Academy of Food Technologies, Lutsk National Technical University, Lutsk, 2021. 

          The dissertation is devoted to the actual research and disclosure of scientific aspects 

of increasing the biostability of textile materials of special purpose treated by new biocides 

of thiosulfonate structureThe main problematic issues of the modern market of textile 

materials with antimicrobial properties are considered. It was found that there are no textile 

materials and finished products with antimicrobial properties in the Ukrainian market, as 

well as the biocidal products for their processing. The dissertation analyzes the structure of 

the range of textile materials for the manufacture of overalls in Ukraine. The choice of three 

new biocidal products of thiosulfonate structure, which are synthetic analogues of natural 

phytoncides (garlic, onion, sea cabbage): ethylthiosulfanilate (ETS), methylthiosulfanilate 

(MTS), allylthiosulfanilate (ATS) was substantiated. 

The method of obtaining antimicrobial textile materials using biocidal products of 

tysulfonate structure was developed. The minimum effective concentration - 0.05% - was 

determined experimentally. It was found that increasing the concentration of biocidal 

products to 0.5% significantly increases not only the antimicrobial effect, but also the 

breaking load.  
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The fungibactericidal activity of textile materials treated with biocidal products of 

thiosulfonate structure to the action of biodestructors, in particular Trichoderma viride, 

Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotii, Chaetomium globosum, 

was determined. It was established that the value of the delay of the growth zone of the 

selected test cultures of microorganisms depends not only on the preparation and its 

concentration, but also on the fibrous composition of tissues and physiological group and 

type of microorganisms. The best effect of biostability was achieved in tissues with a 

dominant cellulose content. It was experimentally confirmed that the treatment of tissues 

with biocidal drugs of thiosulfonate structure effectively protects cellulose-containing tissues 

from the long-term action of a complex of soil microorganisms. Tissue treatment with 

selected biocides increases the fungal resistance of materials by an average of 6 - 9 times 

depending on the fibrous composition. 

Parallel tests were performed according to the standard and developed by the author 

method of assessing the biostability of textile materials in natural conditions. It was 

determined that in natural conditions (in contact with soil microorganisms) tissues are more 

susceptible to biodegradation. However, the coefficient of biostability of treated tissues in 

natural conditions increases in the range of 25-35%, and in laboratory conditions from 15-

30% during 30 days of long-term action of soil microorganisms. 

For the first time in Ukraine, studies on the resistance of textile materials to the action 

of sea fungi Arenariomyces trifurcates, Corollospora maritime and Nia vibrissa were 

conducted. It was proved that the growth of sea fungi on textile materials is inhibited by fast-

growing terrestrial micromycetes. 

High antimicrobial activity of preparations after repeated washing was shown, in 

particular in ETS, where after 10 washes with water it decreased by only 15%, which is 

explaied by keratolytic properties and insolubility of these biocidal preparations. The 

biocidal product MTS has almost the same indicators of antimicrobial activity. ATS has a 

lower effect in the comparison, where the antimicrobial activity of the biocide after 10 

washes decreased from 15 to 25%. 

The level of safety and expediency of the use of biocidal preparations of thiosulfonate 

structure by determining the content of heavy metals and pesticides in the tissues were 

substantiated. Inadmissible number of pesticides was detected in the studied tissues without 

treatment, which contradicts the international and domestic requirements of regulatory 

documents: the content of DDE - exceeds 3 times, DDT - 23 times, heptachlor - almost 15 

times. At the same time, the results of studies after treatment of tissues with biocides showed 

that the level of heavy metals and pesticides before and after treatments remained at the same 

level, which confirms the absence of these substances in the biocidal preparations. 

The influence of antimicrobial treatment on physico-mechanical and hygienic 

properties of textile materials was studied. It was established that only their component 

composition (ratio of cotton and polyester fibers) has a significant effect on the change of 

indicators of physical properties of the studied cotton-polyester fabrics. The positive effect 

of biocidal treatment on textile materials of special purpose according to the reduction of 

water absorption from 37.9% to 58.5% and the acquisition of water resistance depending on 

the component composition of the tissue, due to the keratolytic properties of these 

preparations and the structure of textile fibers, were shown. 

It was also found that the drugs ethylthiosulfanilate (ETS), methylthiosulfanilate 

(MTS) and atylthiosulfanilate (ATS), besides protection against light aging of fabric dyes, 

also inhibit significantly light aging of fibrous basis of the study of tissue, irradiation 

decreased by 26.0%, then after ETS treatment - by 17%. These preparations can be 
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considered light-stabilizing and weather-resistant, which is no less important for special 

purpose tissues than biostability. It was experimentally confirmed in real working conditions 

of dockers and turners that overalls made of textile materials with biocidal treatment have a 

high antibacterial effect and long-lasting effect. Due to biocidal treatment, the breaking load 

is reduced by an average of 2.7 times in contrast to the untreated - 6.5 times during one year 

of operation. It was established that after repeated washing during the year the antimicrobial 

activity of MTS and ETS biocides does not lost, which allows to extend the service life of 

such products by 1.5 times. 

It was established that the economic effect of processing samples of textile materials 

for the manufacture of overalls var. 1-4 by new biocidal preparations ETS and MTS in 

comparison with the foreign preparation Troysan 395 is: from UAH 8344.00. up to UAH 13 

740.00 for the preparation ETS depending on the surface density and fibrous composition, 

and from 10590.00 to 14070.00 UAH for MTS depending on the surface density and fibrous 

composition of tissues. 

         Key words: textile materials, safety, biocidal products of thiosulfonate structure, 

environmental friendliness, wear resistance, protection, biostability, antimicrobial treatment, 

overalls. 
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