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АНОТАЦІЯ 

 

Мартиросян І.А. Формування якості та безпечності текстильних 

виробів з біоцидною обробкою. - Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів». – Одеська 

національна академія харчових технологій, Луцький національний технічний 

університет, Одеса, Луцьк, 2021.  

Дисертаційну роботу присвячено актуальному дослідженню й 

розкриттю наукових аспектів підвищення біостійкості текстильних 

матеріалів спеціального призначення новими біоцидими препаратами 

тіосульфонатної структури. Проаналізовано ринок текстильних матеріалів 

для побутового та спеціального призначення в умовах глобалізації економіки 

та нарощування експортного потенціалу України. Проаналізовано 

міжнародний та вітчизняний досвід застосування біоцидних препаратів, 

зокрема для текстилю. Розглянуті основні проблемні питання сучасного 

ринку текстильних матеріалів з антимікробними властивостями. З’ясовано, 

що на українському ринку відсутні як текстильні матеріали й готові вироби з 

антимікробними властивостями, так і самі біоцидні препарати для їх 

обробки. Визначено чинники та критерії зносостійкості текстильних 

матеріалів, оброблених біоцидними речовинами. Визначено, що 

використання екологічних біоцидних препаратів для обробки текстилю має 

актуальне значення і дає можливість розширити асортимент екотекстилю.  

Проаналізовано світовий ринок та асортимент комерційно доступних 

біоцидних речовин для текстильної промисловості, їх склад та властивості. 

Розглянуто існуючу класифікацію біоцидів для обробки текстильних 

матеріалів та запропоновано нову, більш деталізовану.  

У дисертації проведено аналіз структури асортименту текстильних 

матеріалів для виготовлення спецодягу в Україні. Обґрунтовано вибір трьох 
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нових біоцидних препаратів тіосульфонатної структури, які є синтетичними 

аналогами природних фітонцидів (часнику, цибулі, морської капусти): 

етилтіосульфанілат (ЕТС), метилтіосульфанілат (МТС), алілтіосульфанілат 

(АТС).    

Розроблено спосіб надання антимікробних властивостей текстильним 

матеріалам та виробам із використанням біоцидних препаратів 

тісульфонатної структури. Експериментальним шляхом визначено 

мінімально дієву концентрацію препаратів – 0,05%. З’ясовано, що при 

збільшенні концентрації біоцидних препаратів до 0,5% значно підвищується 

не тільки антимікробний ефект, але й розривальне навантаження. Складено 

математичну модель залежності розривального навантаження, температури 

та концентрації біоцидів. З’ясовано, що зміна температурного режиму для 

трьох біоцидних препаратів у межах від 50 до 70 °С суттєво не впливає на 

міцність тканин, є оптимальною і ресурсозберігаючою, у той час як 

збільшення концентрації дозволяє підвищити показник розривального 

навантаження від 2,4% до 2,95% залежно від біоциду.  

Визначено фунгібактерицидну активність текстильних матеріалів, 

оброблених біоцидними препаратами тіосульфонатної структури, до дії 

грибів-біодеструкторів, зокрема Trichoderma viride, Aspergillus niger, 

Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotii, Chaetomium globosum. 

Встановлено, що величина затримки зони росту обраних тест-культур грибів 

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

складу тканин і фізіологічної групи та виду мікроорганізмів. Кращий ефект 

біостійкості досягається у тканинах із домінуючим вмістом целюлози. 

Експериментально підтверджено, що обробка тканин біоцидними 

препаратами тіосульфонатної структури ефективно захищає целюлозовмісні 

тканини від тривалої дії комплексу ґрунтових мікроорганізмів. Обробка 

тканин даними біоцидами підвищує грибостійкість матеріалів у середньому в 

6-9 разів залежно від волокнистого складу.  
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Проведено паралельні випробування щодо оцінювання біостійкості 

текстильних матеріалів за стандартною та розробленою автором методикою у 

природних умовах. Визначено, що в природних умовах (при контакті з 

ґрунтовими мікроорганізмами) тканини більше піддаються біоруйнуванню. 

Але при цьому, коефіцієнт біостійкості оброблених тканин у природних 

умовах підвищується в межах 25-35 %, а в лабораторних умовах від 15-30% 

протягом 30 днів тривалої дії ґрунтових мікроорганізмів.  

Уперше в Україні проведені дослідження щодо стійкості текстильних 

матеріалів до дії морських грибів Arenariomyces trifurcates, Corollospora 

maritime та Nia vibrissa. Доведено, що ріст морських грибів на текстильних 

матеріалах пригнічується швидкозростаючими наземними мікроміцетами. 

Показано високу антимікробну активність препаратів після 

багаторазового прання, зокрема у ЕТС, яка після 10 прання водою знизилася 

тільки на 15%, що  пояснюється кератолітичними властивостями та 

водонерозчинністю даних біоцидних препаратів. Біоцидний препарат МТС 

має майже однакові показники антимікробної активності. АТС має більш 

низький ефект у порівнянні з МТС, де антимікробна активність біоциду після 

10 прання знизилася від 15 до 25 %.  

Обґрунтовано рівень безпечності та доцільність застосування 

біоцидних препаратів тіосульфонатної структури шляхом визначення вмісту 

важких металів та пестицидів у складі тканин. У досліджуваних тканинах без 

оброблення виявлено недопустиму кількість пестицидів, що суперечить 

міжнародним та вітчизняним вимогам нормативних документів: вміст ДДЕ – 

перевищує в 3 рази, ДДТ – у 23 рази,  гептахлору – майже у 15 разів. При 

цьому, результати досліджень після обробки тканин біоцидами показали, що 

вміст важких металів, пестицидів та формальдегіду до і після обробки 

залишились на одному рівні, що підтверджує відсутність даних речовин у 

складі самих біоцидних препаратів. 

Вивчено вплив антимікробної обробки на фізико-механічні та гігієнічні 

властивості текстильних матеріалів. Встановлено, що суттєвий вплив на 
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зміну показників досліджуваних бавовняно-поліефірних тканин має тільки їх 

компонентний склад (співвідношення бавовни і поліефірних волокон). Також 

показано позитивний вплив біоцидної обробки текстильних матеріалів 

спеціального призначення на зниження показника водовбиральності від 

37,9% до 58,5 % та набуття водотривкості залежно від компонентного складу 

тканини, що також пояснюється кератолітичними властивостями даних 

препаратів та будовою текстильних волокон.  

Оцінено стійкість забарвлення досліджуваних тканин після обробляння 

біоцидними препаратами до дії різних чинників: до прання, прасування із 

запарюванням, дистильованої води, світла, сухого та мокрого тертя. У 

результаті встановлено, що обробка суттєво не впливає на стійкість 

забарвлення, а у випадку бавовняно-поліефірної тканини, навпаки, навіть її 

підвищує. 

Виявлено також, що обрані біоцидні препарати тіосульфонатної 

структури - етилтіосульфанілат (ЕТС), метилтіосульфанілат (МТС) та 

атілтіосульфанілат (АТС), окрім захисту фарби тканин від світлостаріння, 

суттєво гальмують світлостаріння і волокнистої основи досліджуваних 

тканин: якщо до оброблення ЕТС, розривальне навантаження 

чистобавовняної тканини після 300 год. опромінення знизилось на 26,0%, то 

після оброблення ЕТС – на 13%. Дані препарати можна вважати 

світлостабілізуючими та атмосферостійкими.  

Експериментально підтверджено в реальних умовах праці докерів-

механізаторів та токарів, що спецодяг з біоцидною обробкою, володіє 

високим антибактеріальним ефектом і тривалою дією.  Завдяки біоцидній 

обробці, показники розривального навантаження знижуються в середньому 

на 2,7 рази на відміну від необроблених – 6,5 разів протягом одного року 

експлуатації. Встановлено, що після багаторазового прання протягом року 

антимікробна активність біоцидів МТС і ЕТС не втрачається, що дозволяє 

подовжити термін експлуатації таких виробів у 1,5 рази.   
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Комплексне товарознавче оцінювання якості експертним методом 

показало, що досліджуваний зразок бавовняної тканини, оброблений 

біоцидним препаратом ЕТС, має вищий показник якості порівняно з базовим, 

обробленим біоцидним препаратом Troysan 395, що засвідчує доцільність 

його використання з урахуванням того факту, що у вільному доступі біоцидні 

препарати для текстилю, у тому числі й  Troysan 395 в Україні не 

реалізуються.  

Встановлено, що економічний ефект від обробляння зразків 

текстильних матеріалів для виготовлення спецодягу вар. 1-4 новими 

біоцидними препаратами ЕТС та МТС  порівняно з іноземним препаратом 

Troysan 395 становить: від 8344,00 грн. до 13 740,00 грн. для препарату ЕТС 

залежно від поверхневої густини та волокнистого складу, і від 10590,00 до 

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

складу тканин.  

 

Ключові слова: текстильні матеріали та вироби, безпечність, біоцидні 

препарати тіосульфонатної структури, екологічність, зносостійкість, захист, 

біостійкість, антимікробна обробка, спецодяг.  
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текстильних матеріалів та виробів з біоцидною обробкою).  

8. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В., Семак Б. Д., Комаровська-

Порохнивець О. З., Лубенець В. І., Памбук С. А. Нові технології ефективного 

захисту текстилю від мікробіологічних пошкоджень. Наносистеми, 

наноматеріали, нанотехнології. 2019. № 4. Т.17. С. 621-636. (Стаття у 

виданні Швейцарії, яке включене до міжнародної  наукометричної бази  

SCOPUS) (Особистий внесок: обґрунтовано спосіб надання антимікробних 

властивостей текстильним матеріалам та досліджено вплив обробки на 

дію патогенних мікроорганізмів).  

9. Мартиросян І. А. Вплив антимікробного оброблення на зміну 

гігроскопічних властивостей та проникності трикотажних полотен. 

Товарознавчий вісник. 2020. №13. С.160-169. (Стаття у виданні Україні, яке 

включене до міжнародних  наукометричних та реферативних баз  Google 

Scholar, ICI World of Journals (Index Copernicus Journal Master List), CrossRef, 

Academic Resource Index ResearchBib, НБУ ім. Вернадського) (Особистий 
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внесок: проведені експериментальні дослідження гігроскопічних 

властивостей трикотажних полотен).  

10. I.  Martirosyan, O.  Pakholiuk,  B. Semak, V. Lubenets, O. Peredriy. 

Investigation оf wear resistance оf cotton-Polyester fabric with antimicrobial 

treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering (Springer): Cham, 

Switzerland, 2020, pp. 433–441. (Стаття у виданні Швейцарії, яке включене 

до міжнародної  наукометричної бази  Scopus) (Особистий внесок: 

обґрунтовано спосіб надання антимікробних властивостей трикотажним 

полотнам та експериментально досліджено вплив сонячної радіації на їх 

світлостійкість). 

11. Мартиросян І.А., Пахолюк О.В., Бочарова О.В. Вплив 

тіосульфонатної антимікробної обробки на стійкість текстильних матеріалів. 

Вісник Хмельницького  національного технічного університету. 2020р. № 1 

(70). С. 130-134. (Стаття у виданні Україні, яке включене до міжнародних  

наукометричних баз  РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar) (Особистий 

внесок: проведені експериментальні дослідження щодо стійкості 

пофарбування до дії різних чинників). 

12. Martirosyan I., Pakholiuk O., Lutskova V, Monka N., Nakonechna A., 

Komarovska-Porokhnyavets O., Lubenets V. Development of environmental 

responsible textile materials with antimicrobial properties using tiosulphonates. 

Academic and Research journal of the NAS of Ukraine «Science and Innovation». 

Прийнято до публікації у № 3, 2021. (Стаття у виданні Україні категорії А, 

яке включене до міжнародних  наукометричних Scopus,Web of Science, 

Directory of Open Access Journals (DOAJ), СrossRef, EuroPub, Ulrich’s 

Periodicals Directory, Index Copernicus International) (Особистий внесок: 

проведені експериментальні дослідження властивостей, що задовольняють 

вимоги до гігієни).  

           Патенти України на корисну модель та винахід 

13. Спосіб отримання текстильних матеріалів з антимікробними 

властивостями: пат: на корисну модель 135646 Україна: МПК D06M 13/00 

https://scinn.org.ua/en
https://scinn.org.ua/en/about_main
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A61L 2/16 (2006.01) A01N 25/00 (2019.01); № 201901165; заяв. 05.02.2019; 

опубл. 10.07.2019,  Бюл. № 13. 4с. (Особистий внесок: проведено патентний 

пошук, аналіз результатів, підготовлено формулу та опис корисної моделі). 

14. Спосіб отримання текстильних матеріалів з антимікробними 

властивостями: пат. на винахід  120336 Україна: МПК D06M 13/00 A61L 2/16 

(2006.01) (2019.01), № 2019 01160; заявл. 05.02.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. 

№ 21. 7 с. (Особистий внесок: проведено патентний пошук, аналіз 

результатів, підготовлено формулу та опис на винахід). 

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій 

15. Мартиросян І. А. Грибостійкість текстильних матеріалів, оброблених 

біоцидними речовинами: збірник тез доповідей 77 наукової конференції 

викладачів академії, 12-16 квітня 2017р., Одеса: ОНАХТ, 2017. С. 180-181. 

(Особистий внесок: проведені випробування з визначення грибостійкості 

нових біоцидних препаратів). 

16. Мартиросян І.А., Пахолюк О.В.  Сучасні біоцидні речовини для 

оброблення текстильних матеріалів: їхній склад та властивості. «Актуальні 

проблеми теорії і практики експертизи товарів»: матеріали V Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-конференції, 20-22 березня 2018р. Полтава: 

ПУЕТ, 2018. С.290-294. (Особистий внесок: проведено критичний аналіз 

існуючих біоцидних речовин для текстилю та виділено основні проблеми). 

17. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Застосування нових біоцидних 

препаратів в оброблення одягових текстильних матеріалів. «Якість та 

безпечність товарів»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів, 23 березня 2018 . Луцьк: ЛНТУ, 2018р. С. 126-

128. (Особистий внесок: досліджено антимікробні властивості нових 

біоцидних препаратів). 

18. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Сучасний стан та проблеми ринку 

текстилю для одягу побутового та спеціального призначення: збірник тез 

доповідей 78 наукової конференції викладачів академії, 23-27 квітня 2018р. Одеса: 
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ОНАХТ, 2018. С. 139-141. (Особистий внесок: проаналізовано ринок 

текстильних матеріалів різного призначення).  

19. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В.  Екологічна безпека текстильних 

матеріалів для виготовлення спецодягу. «Молодь - науці і виробництву - 

2018: Інноваційні технології легкої промисловості»: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 

17-18 травня 2018 р. Херсон: ХНТУ, 2018. С. 107-109. (Особистий внесок: 

досліджено склад текстильних матеріалів на наявність небезпечних 

речовин). 

20. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Сутність та класифікація 

біоцидних речовин для текстильної промисловості. «Стан і перспективи 

розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей 

промисловості»: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

22-23 травня 2018 р. Херсон: ХНТУ, 2018. С. 45-47. (Особистий внесок: 

розроблено наукову класифікацію біоцидних препаратів для текстилю).  

21. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В.  Дослідження стійкості 

забарвлення текстильних матеріалів для спецодягу, оброблених новими 

біоцидними препаратами. «Сучасні технології промислового комплексу: 

базові процесні інновації»: матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної 

конференції, 12-16 вересня 2018р. Херсон: ХНТУ, 2018. Випуск 4. С. 155-

156. (Особистий внесок: експериментально оцінено стійкість забарвлення 

тканин, оброблених новими біоцидними препаратами, до дії фізико-хімічних 

чинників). 

22. Мартиросян І.А, Іванов В.О. Аналіз експорту та імпорту 

текстильних матеріалів в Україні. «Проблеми формування здорового способу 

життя у молоді»: збірник матеріалів ХI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 4 жовтня - 

6 жовтня 2018 р. Одеса: ОНАХТ, 2018. С 176-178. (Особистий внесок: 

проведено критичний аналіз експортно-імпортної політики України щодо 

текстильних матеріалів). 
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23. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В., Кузнецова Л. В.  Сучасний стан 

ринку та оцінка якості текстильних матеріалів, призначених для 

виготовлення спецодягу. «Технічне регулювання, метрологія та інформаційні 

технології: Європейський вектор»: збірник наукових праць VIII 

Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 жовтня 2018р. Одеса: 

ОДАТРя, 2018. С. 35-39. (Особистий внесок: проведені випробування з оцінки 

якості текстильних матеріалів для спецодягу,що реалізуються на ринку 

України).  

24. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Екологічна безпечність нових 

біоцидних препаратів. «Science and Technology of the Present Time: Priority 

Development Directions of Ukraine and Poland»: International Multidisciplinary 

Conference, 19–20  October, 2018. Republic of Poland, Wolomin, 2018. Vol. 1. P. 

69-71. (Особистий внесок: обґрунтовано застосування нових біоцидних 

препаратів тіосульфонатної структури).  

25. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Коваленко Н. С. Критерії 

зносостійкості текстильних матеріалів, оброблених біоцидними речовинами. 

«Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової 

промисловості»: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 15-16 листопада 2018р. 

Хмельницький: ХНУ, 2018. С. 172-174. (Особистий внесок: досліджено 

критерії зносостійкості текстильних матеріалів та виробів, оброблених 

біоцидними препаратами).  

26. Мартиросян І., Пахолюк О., Передрій О. Формування асортименту 

та перспективи розвитку ринку спецодягу в Україні. «Naukowy i innowacyjny 

potencjał prezentacji: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ»»: z materiałami 

Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 18 listopada 2018. Równe: 

«Volynsky Oberegi» Publishing House, 2018. Tom 7.  Р. 99-103. (Особистий 

внесок: проаналізовано сучасний асортимент текстильних матеріалів для 

виготовлення спецодягу).  
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27. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В.  Фактори, що впливають на 

зношування та зносостійкість текстильних матеріалів для спецодягу. 

«Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти 

розвитку»: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. Старобільськ, 27-28 листопада 2018 р. Полтава: ПУЕТ-ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. С.153-156. (Особистий внесок: 

досліджено чинники зношування текстильних матеріалів).  

28. Мартиросян І. А, Пахолюк О. В. Дослідження стійкості текстильних 

матеріалів до дії морських грибів. «Інновації в управлінні асортиментом, 

якістю та безпекою товарів і послуг»: матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 6 грудня 2018р. Львів: ЛТЕУ, 2018. С. 87-90. 

(Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження щодо 

стійкості тканин до дії морських грибів) 

29. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Вплив біоцидного оброблення 

целюлозовмісних текстильних матеріалів на зміну їх властивостей. 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки»: збірник наукових 

матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції, 21 

січня 2019р. Вінниця, 2019. Ч.4. С. 28-31. (Особистий внесок: проведені 

дослідження гігієнічних властивостей текстильних матеріалів з біоцидною 

обробкою). 

30. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Світлостійкість забарвлень 

бавовняних трикотажних полотен, оброблених тіосульфонатними 

препаратами. «Сучасне матеріалознавство та товарознавство»: матеріали 

VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 березня 

2019р. Полтава: ПУЕТ, 2019. С. 164-166. (Особистий внесок: проведені 

дослідження щодо світлостійкості трикотажних полотен з біоцидною 

обробкою).  

31. Мартиросян І., Пахолюк О. Ефективність використання 

тіосульфонатних антимікробних препаратів. «Актуальні проблеми теорії і 

практики експертизи товарів»: матеріали VI міжнародної науково-
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практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 4–5 квітня 2019 р). Полтава, 

ПУЕТ, 2019р. С. 216-218. (Особистий внесок: проведені експериментальні 

дослідження антимікробних властивостей текстильних матеріалів з 

біоцидною обробкою під час дії ґрунтових мікроорганізмів). 

32. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В.  Дослідження біостійкості 

бавовняно-поліефірних тканин з антимікробною обробкою. «Якість та 

безпечність товарів»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів, 5 квітня 2019р. Луцьк: ЛНТУ, 2019. С. 104-106. 

(Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження щодо 

визначення антимікробної активності тканин, оброблених біоцидами 

тіосульфонатної структури).  

33. Мартиросян І.А., Пахолюк О.В.  Аналіз асортименту текстильних 

матеріалів для виготовлення спецодягу, які реалізуються на ринку України. 

Збірник тез доповідей 79 наукової конференції викладачів академії, 12-16 квітня 

2019р. Одеса: ОНАХТ, 2019. С. 143-145(Особистий внесок: проаналізовано 

асортиментну структуру тканин для виготовлення спецодягу).  

34. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В. Світлостійкість субстрату 

бавовняних трикотажних полотен, оброблених тіосульфонатними 

препаратами. «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах»: 

матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-

економічного університету, 15-17 травня 2019 р. Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 224-

225. (Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження щодо 

світлостійкості та механічних властивостей трикотажних полотен, 

оброблених біоцидами).  

35. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В.  Теоретичні аспекти захисту 

целюлозного текстилю від мікробіологічних руйнувань. «Молодь - науці і 

виробництву - 2019: Інноваційні технології легкої промисловості»: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених, 16-17 травня 2019 р. Херсон: ХНТУ,  2019. С. 178-179. 
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(Особистий внесок: обґрунтовано доцільність захисту текстильних 

матеріалів від біоруйнувань). 

36. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В., Лубенець В. І. Нові біоцидні 

речовини в галузі текстильної промисловості. «Стан і перспективи розвитку 

хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості»: 

матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 

2019р.  Херсон: ХНТУ, 2019. С. 36-38 (Особистий внесок: охарактеризовано 

властивості нових біоцидних препаратів тіосульфонатної структури).  

37. Martirosyan I., Pakholiuk E. Modern assortment and actuality of the use 

biocidal preporesions in the textile industry. «Інтеграція освіти, науки та 

бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути»: тези доповідей I 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. 

Дніпро, Міжнародний електронний науково-практичний журнал 

«WayScience», 2019. С. 433-437. (Особистий внесок: проведено критичний 
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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 structure. The market of textile materials for 

household and special purpose in the conditions of globalization of economy and 

increase of export potential of Ukraine was analyzed. International and domestic 

experience in the use of biocidal products, in particular for textiles, was analyzed. 

The 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. Factors and criteria of 

wear resistance of textile materials treated with biocidal substances were 

determined. It is determined that the use of ecological biocidal products for textile 

processing is of actual importance and makes it possible to expand the range of 

ecotextiles. 

The world market and range of commercially available biocidal substances 

for the textile industry, their composition and properties were analyzed. The 

existing classification of biocides for textile processing was considered and a new, 

more detailed one was proposed. 

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 
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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. The mathematical 

model of the dependence of the breaking load, temperature and concentration of 

biocides was made. It was found that the change in temperature in the range from 

50 to 70 ° C for 3 biocidal products does not significantly affect the strength of 

tissues, is optimal and resource-saving, while increasing the concentration can 

increase the breaking load from 2.4 to 2.95% depending on the biocide. 

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

and the structure of textile fibers, were shown. 

The resistance of dying of the studied tissues after treatment with biocidal 

preparations to the action of various factors was assessed: to ironing with steaming 

and washing, distilled water, light, dry and wet friction. As a result, it was found 

that the treatment does not significantly affect the color fastness, and in the case of 

cotton-polyester fabric, on the contrary, even increases it. 

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 13%. These preparations can be 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. 

Comprehensive commodity quality assessment by expert method showed 

that the studied sample of cotton fabric treated with biocidal product ETS has a 

higher quality than the base, treated with biocidal product Troysan 395, which 

indicates the feasibility of its use taking account of the fact that biocide 

preparations for textiles in free access, as well as Troysan 395, are not sold in 

Ukraine. 

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 
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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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ВСТУП 

 

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 
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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); 

- 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; 
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- 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; 
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- 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.  

 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 
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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 
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«Ресурсозберігаючі технології легкої, 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 
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(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 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.  
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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. 

 

Висловлюю щиру подяку  доценту, кандидату технічних наук Пахолюк 

Олені Василівні  за спільну плідну роботу над дисертацією. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БІОСТІЙКОСТІ 

ТЕКСТИЛЬНИХ  МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ 

 

1.1 Сучасний стан розвитку ринку текстильних матеріалів та 

виробів побутового та спеціального призначення  

 

У сучасних умовах розвитку легкої промисловості текстильна галузь 

продовжує займати провідне місце не тільки на внутрішньому, але й на 

зовнішньому ринках, потребуючи акомодації до європейських  вимог в 

умовах жорсткої конкуренції, особливо з питань безпечності. Адже з 

моменту набрання чинності Угоди про всеосяжну зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, перед українськими виробниками відкрились 

безпрецедентні можливості доступу до багатомільйонного внутрішнього 

ринку ЄС. Для українських виробників це не тільки можливість виходу на 

один із найбільших і потужніших ринків світу, але й пошук нових партнерів з 

метою диверсифікації своїх експортних потоків з урахуванням вигідного 

географічного межування України з ЄС [3]. 

Звичайно, у таких умовах, виникає необхідність не тільки модернізації 

виробництва, але й підвищення вимог до якості й безпечності текстильних 

матеріалів та виробів, що, у свою чергу, несе не тільки позитивні наслідки, 

але й викликає цілий ряд проблем.  Однією з головних проблем залишаються 

технічні бар’єри, зокрема високі вимоги з питань якості й безпечності, 

встановлені стандартами ЄС і Директивою про загальну безпечність продук-

ції, що у свою чергу породжує наступну проблему з асортиментом та ціною, 

знижуючи шанси українських виробників у конкурентній боротьбі [4,5]. 

Враховуючи цей факт, для ефективного забезпечення високого рівня 

якості текстильних матеріалів, вітчизняні та зарубіжні виробники 

продовжують розробляти нові матеріали, які мають комплекс необхідних 

споживних властивостей. У результаті, на ринку України щорічно 
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з’являються нові тканини та вироби зі спеціальною структурою та видами 

обробки. Так, в останні роки зростає роль практичного використання 

наночасток срібла в текстильній  промисловості, зокрема у виробництві 

матеріалів, що використовують у виготовлені захисного одягу [6-23]. 

Особливе практичне значення мають текстильні матеріали з вогнезахисними 

[24-28] та біоцидними властивостями [29-39]. Ефективність застосування 

біоцидних речовин у текстильній промисловості також підтверджується 

даними «Research and Markets», згідно з якими світовий ринок біоцидів 

досягнув обсягів у $ 873млн. в 2018 р., а у 2019 р.  – у  $921 млн., 39,7 % з 

них орієнтовано на легку промисловість [40].  

Вищезазначене зумовило необхідність вивчення сучасного стану ринку 

текстильних матеріалів для виготовлення побутового та спеціального одягу в 

Україні, також їх асортименту, у тому числі й з біоцидною обробкою. Адже 

на сучасному етапі розвитку інноваційних технологій в усьому світі 

спостерігається великий інтерес до створення текстильних матеріалів з 

антимікробними властивостями. Це викликано необхідністю забезпечити 

захист людини від впливу патогенних мікроорганізмів. Бактерицидні 

текстильні матеріали завдяки своїм якостям стають захисним бар'єром на 

шляху проникнення мікроорганізмів до тіла людини. Поєднання чистих 

біоцидів з іншими обробними препаратами дозволяє надати текстильним 

матеріалам різноманітних бажаних ефектів біостійкості та екологічної 

безпечності. Особливо це актуально для виготовлення спецодягу робітників, 

які працюють в умовах підвищеної вологості. 

Згідно з офіційними статистичними даними, у галузі легкої 

промисловості  функціонує понад 10 тис. підприємств, із них близько 2,5 тис. 

у текстильній промисловості. Провідна роль у завоюванні зовнішніх ринків 

вже кілька років належить ТОВ «Текстиль-контакт», ВАТ «Тернопільське 

об’єднання «Текстерно», ПАТ «Україна» (м. Житомир), ПрАТ «Черкаський 

шовковий комбінат», ТОВ «Любава-Грація» (Черкаси), ПАТ «Трикотажна 
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фірма «Роза» (м. Київ), ВАТ «Рівнельон», ПАТ «Софія»(м. Бровари) та ін. 

[41].  

Аналіз інформаційно-аналітичних даних показав, що українські 

підприємства текстильної промисловості у 2018 р., порівняно з відповідним 

періодом минулого року, збільшили виробництво на 11,3%, (693,2 млн. грн.), 

а за січень-березень 2019 р. обсяги виробництва вже досягли 2167,0 млн. 

грн., у той час як за аналогічний період 2018 р. ця сума складала 1597,9 млн. 

грн. [40-42]. Обсяги виробництва текстильних матеріалів  представлені в 

таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Виробництво текстильних матеріалів в Україні (у натур. 

вираженні) 

Найменування 

продукції Вироблено 

за 

2018 р. 

Вироблено  

за  

2019 р.  

Вироблено  

за І кв.  

2020 р.  

І кв. 

2020р. у 

% до І кв. 

2019 р. 

Тканини з бавовняних 

ниток, з поверхневою 

густиною до 200г/м2 , 

тис. м2 

Для побутового та 

домашнього текстилю 

4414,1 4037,1 1332,0 88,5 

Тканини з бавовняних 

ниток, з поверхневою 

густиною понад 

200г/м2 тис. м2 

К К К - 

Тканини зі змішаних 

ниток , тис. м2 
62575,3 88743,0 22119,1 68,9 

Тканини з ниток 

синтетичних, тис. м² 
11563,3 19114,0 

Не 

опубліковано 
- 

*Виконано автором за джерелом [41] 

Примітки. К - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної 

інформації 
 

З даних таблиці 1.1 видно, що виробництво текстильних матеріалів у 

2020 р. нарощує доволі високі темпи, де за перший квартал вже вироблено 

майже 30% річного обсягу 2019 р. За січень-квітень 2020 р., у порівнянні з 
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аналогічними періодом 2019 р., виробництво тканин зі змішаних та 

бавовняних волокон у середньому збільшилося на 78%. Також можна 

помітити, що основна доля виробництва припадає на змішані тканини, які в 

останні роки інтенсивно використовуються для виготовлення одягу як 

побутового, так і спеціального призначення.  

 

 

Рис. 1.1 – Обсяг реалізованих текстильних матеріалів в Україні  

за 2014- 2019 р., млн. грн. 

Виконано автором за джерелом [41] 

 

Динаміку росту обсягів виробництва та реалізації за останні 6 років 

також можна наглядно побачити на рис. 1.1, де спостерігається стрімке 

зростання реалізації текстильних матеріалів за 2016-18 рр. Також на рисунку 

1.1 можна помітити зниження обсягів реалізованих текстильних матеріалів  у 

2019р. порівняно з 2018р. Але при цьому, за офіційними даними ДССУ, 

індекс текстильного виробництва у 2018 р. знизився на 16% порівняно з 

2017р. рис. 1.2), у той час як на рис. 1.1 показано різке зростання обсягів 

реалізації у 2018 р. 

Ці розбіжності, можливо, пояснюються декількома факторами: 

наявністю на ринку сірого імпорту, чинниками ціноутворення та участю 

фірм-посередників [43-44]. Також помітним залишається той факт, що 
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конкурентоспроможність вітчизняної текстильної промисловості не 

знизилась після вступу до СОТ.  

 

Рис. 1.2 – Індекси текстильного виробництва за 2014 –2019р. в Україні  

(% до попереднього року) 

*Виконано автором за джерелом [41] 

 

Але, незважаючи на високі показники нарощування темпів 

вітчизняного виробництва текстильних матеріалів, за даними Укрлегпрому 

[42] легальний імпорт тканин щорічно перевищує вітчизняне виробництво. 

Так, якщо у 2017 р. було імпортовано текстильних матеріалів на суму 216016 

тис. дол. США, то у 2018 р. сума виросла до 224193 тис. дол. США, у той час 

як сума експорту у 2017 р. складала  9562, а у 2018 р. сума знизилась майже 

на 30 % й склала 5863 тис. дол. США [45].  

У 2016 р. найбільшими імпортерами текстильної промисловості в 

Україну були Китай (27,4%), Польща (10,2%), Туреччина (9,2%), Німеччина 

(8,2%) та Італія (7,1%), але ситуація у 2017 р. значно змінилась:  Китай – 

25,4%, Італія – 23,6%, Туреччина – 18,2%, Німеччина – 12,3% і Польща – 

15,6%, незначну долю в імпорті займають Бангладеш та Марокко. Що 

стосується експорту, за 2017 р. основними експортерами стали Російська 

Федерація, Польща, Румунія та Грузія [46]. У 2018 р. основні контрагенти 

зберегли свої позиції, але перше місце серед імпортерів було зайнято РФ – 
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Текстильне виробництво 103.9 99.7 104.2 116.2 99.6 92.2

Виробництво інших 

текстильних виробів
104.9 97.2 106.7 118.5 100.7 92.9

80

85

90

95

100

105

110

115

120



50 

34,5%, де переважно імпортувались текстильні матеріали з бавовни,  Китай і 

Німеччина – практично знаходились на одному рівні – 17,4% та 18,25% 

відповідно, іншу частку було зайнято Італією, Польщею та Туреччиною. Що 

стосується експорту, то географія продажу текстильних матеріалів більш 

розширена, але основними країнами-контрагентами залишається РФ – 

43,35%. Німеччина – 20,51, Польща – 15,35, залишок припадає на Італію, 

Білорусь, Ірландію, Молдову, Францію, Великобританію та інші [44, 46-47]. 

Експортно-імпортна ситуація у 2019 р. в Україні відображено на рис. 1.3 та 

1.4. 

  

       Рис 1.3 – Країни-імпортери ТМ                              Рис 1.4 – Країни-експортери ТМ  

*Виконано автором за джерелом  [46] 

 

Слід зауважити, що статистичні дані щодо виробництва, імпорту й 

експорту тканин для спецодягу, власне самого спецодягу – відсутні, це, 

можливо пов’язано із тим, що під час публікації статистичних показників 

дані текстильні матеріали враховуються в певних групах за волокнистим 

складом, а класифікація УКТ ЗЕД також не відокремлює цю категорію (вони 

можуть бути в розрізі декількох товарних позицій залежно від волокнистого 

складу). Це також ускладнює аналіз стану ринку текстильних матеріалів та 

виробів спеціального призначення. 

Що стосується ринку текстильних матеріалів для спецодягу, то потреби 

в робочому одязі з кожним роком збільшуються приблизно на 15-20% і 

з’являється, як мінімум, десяток нових виробників. Так, тільки в столиці 
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працює більше 10 великих виробників спецодягу і близько 70 середніх і 

невеликих підприємств. Місткість вітчизняного ринку спецодягу аналітики 

оцінюють в 1,3-1,4 млн. комплектів, що в грошовому виразі становить 

близько 15,5-16 млн. євро [43, 45, 48-50]. Але точна кількість підприємств, 

зайнятих пошиттям робочого одягу, в інформаційних джерелах не наведена. 

Спецодяг виготовляють великі промислові підприємства, які залишились в 

Україні після розпаду СРСР, приватизовані швейні фабрики і приватні 

підприємці. Сьогодні на українському ринку спецодягу можна виділити 

наступні категорії операторів [45,49-51]:  

  виробники, що займаються пошиттям і реалізацією спецодягу, які 

працюють на базі текстильних комбінатів і при великих промислових 

підприємствах, наприклад: ТОВ ПФК «Комплект», “ПромСИЗ”, ТзОВ 

“Спецодяг України”, “ТК- спецодяг”, ВАТ “Спецодяг”, “Форміка” і ін.;  

 підприємства-посередники, які не мають власних виробничих 

потужностей і приймають у кінцевого споживача замовлення на 

виготовлення спецодягу, зокрема це регіональні представництва; 

 торговельні підприємства – формуються переважно з імпортерів і їх 

регіональних представників. Серед них можна відмітити “Белл-Протексьон”, 

“Таммол” й ін.  

Однією з найбільших компаній за реалізацію спецодягу в Україні є 

ТОВ «Спецтекстиль» (м. Київ), яка працює на оптовому ринку України з 

величезною мережею партнерів. Асортимент тканин для спецодягу налічує 

більше 2000 артикулів. Ще однією закупівельно-збутовою компанією щодо 

текстильних матеріалів та виробів є TK GROUP «Текстиль-Контакт», м. Київ 

(структурна компанія «ТК-текстиль»), яка реалізує більш 20 тис. артикулів 

тканин, у тому числі більше 1,5 тис. артикулів тканин, призначених для 

спецодягу. Офіційним представником в Україні одного з найбільших 

виробників тканин для корпоративного, форменого та спеціального одягу є 

ВАТ «МОГОТЕКС», який з 1996 р. представляє високоякісні текстильні 

матеріали виробництва Оршанського льонокомбінату (Білорусь), "TEXTON" 
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S.A (Польща) та «Родники-Текстиль» (Росія). Високі позиції серед компаній 

займає також ТОВ «МиК», яке у 2013 р. уклало довгостроковий контракт із 

міжнародною фабрикою Xinxiang Xinxing Special Fabric Co., LTD, і отримало 

сертифікат ексклюзивного постачальника всіх видів спеціальних тканин на 

територію України [51-53]. Також можна стверджувати, що на українському 

ринку робочого одягу відбуваються не тільки кількісні, але й якісні зміни.  

Але що стосується ринку біостійких текстильних матеріалів, то моніторинг 

вказує на відсутність текстильних матеріалів з антимікробними 

властивостями, зокрема й відсутній асортимент спецодягу з подібною 

обробкою, що ускладнює формування асортименту таких виробів.  

Це питання сьогодні набуває актуальності для українського виробника/ 

експортера та впливає на рівень його конкурентоспроможності на 

європейському ринку, враховуючи той факт, що в усьому світі очікується 

позитивне зростання використання біоцидних препаратів для текстилю (рис. 

1.5) [54]. 

 

Рис 1.5 – Доля використання біоцидних препаратів у світі в різних 

галузях промисловості у 2018 р. та прогноз на 2025 р., %  

*Виконано автором за джерелом [54] 

 

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що 

необхідність насичення ринку України біостійким екологічним текстилем, 
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зокрема для виготовлення спецодягу, набуває актуальності. Адже на 

українському ринку зростає не тільки попит на спецодяг, але й вимоги 

споживачів до його якості.  

Таким чином, проведений аналіз стану ринку дозволяє зробити 

висновок щодо необхідності подальших товарознавчих досліджень сучасного 

ринку текстильних матеріалів і виробів, а також впровадження на ринок 

нового асортиментного спецодягу з антимікробними властивостями для 

робітників, які працюють в особливих умовах.  

 

1.2  Формування критеріїв та показників біостійкості текстильних 

матеріалів і виробів, оброблених біоцидними речовинами  

 

Здатність текстильних матеріалів для виготовлення спецодягу тривалий 

час протистояти дії комплексу руйнівних зусиль у природних умовах і в 

умовах експлуатації є однією із найважливіших характеристик їх якості та 

довговічності, оскільки вони відіграють важливу роль для безпеки робітників 

і профілактики профзахворювань у сучасних умовах розвитку техніки та 

технологій. Також ефективне використання таких тканин залежить від 

сукупності властивостей та визначається їх захисними функціями із 

урахуванням змін, які відбуваються в процесі експлуатації [55,56].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій доводить, що в сучасних 

умовах підвищення споживчих вимог до якості одягу, особливо спеціального 

призначення, виникає необхідність у чіткому визначенні критеріїв оцінки 

зносостійкості та узагальненні методів дослідження відповідних показників. 

Зокрема, дослідженню чинників зносостійкості текстильних матеріалів 

присвячено багато праць відомих учених, у яких визначено, що 

зносостійкість тканин залежить від структури волокон, їх хімічного складу, 

лінійної густини ниток, переплетення, виду оброблення матеріалу тощо [57-

60].  
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Також відомо, що в процесі експлуатації текстильні вироби піддаються 

різноманітним впливам навколишнього середовища: температури, дії 

періодичних опадів, туману, світлопогоди та інших атмосферних явищ. Ці 

чинники мають негативний вплив на текстильні вироби і призводять до 

скорочення  терміну експлуатації. Доведено, що механізм зношування не є 

дією тільки одного ізольованого чинника, а визначається як багатофакторний 

процес, де під дією комплексу чинників зношування, текстильні  матеріали в 

умовах експлуатації піддаються постійним змінам, які призводять до 

руйнування [57, 60,61]. Однією з основних причин зношування є витирання 

внаслідок зовнішнього тертя матеріалу з іншими поверхнями, яке 

супроводжується зменшенням також його маси. Критерієм зносостійкості 

текстильних матеріалів при стиранні є витривалість – число циклів стирання 

до появи отвору (дірки). Що стосується фізико-хімічних чинників, то їх 

тривала дія призводить до погіршення фізико-механічних властивостей 

текстильних матеріалів, що називають старінням. Це пов'язане із хімічними 

перетвореннями молекулярних ланцюгів і деструкцією під дією різних 

зовнішніх чинників (дії світла, вологи, температури, поту, морської води, 

мийних засобів і розчинників під час хімічної чистки, кількості прання тощо) 

[57, 61-66].  

Вчені також відмічають, що тепло та світло є одними з найважливіших 

фізико-хімічних чинників, що впливають на процес старіння текстильних 

матеріалів та виробів [66-69, 62]. У процесі впливу енергії Сонця, зокрема 

світла, на текстильні матеріали та вироби, відбувається вигоряння фарби і 

деструкція текстильних волокон, руйнування апретів тощо. Інтенсивність дії 

таких процесів залежить від умов експлуатації [70], де важливим фактором 

залишається як вологість навколишнього середовища, так і волога, яка 

міститься у волокнах, оскільки підвищення вологості прискорює процес 

фоторуйнування, а змочування та проникнення вологи в підодяговий простір 

призводить до зменшення повітропроникності, збільшення маси і зниження 

теплового опору спецодягу [68,70-72]. В умовах підвищеної вологості 
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відбувається також біопошкодження текстильних матеріалів різними 

мікроорганізмами (грибками, бактеріями, актиноміцетами тощо) [76-80]. І як 

відомо, мікроорганізмами пошкоджуються здебільшого текстильні матеріали 

та вироби з целюлозних волокон (наприклад, бавовни, льону, віскози), 

меншою мірою – з білкових волокон (вовни, шовку) [76,77,80-82].  В таких 

умовах дія біологічних факторів є критичною, особливо  під час експлуатації 

спецодягу в портах та доках, оскільки мікроорганізми не тільки погіршують 

зовнішній вигляд, знижують показники надійності текстильних матеріалів 

(міцність на розрив, стійкість до стирання та ін.), а й спричиняють небезпеку 

виробів з цих матеріалів для здоров’я людини [83-95].  

Отже, усі  чинники впливу можуть мати комплексну дію, наприклад, 

«світлопогода», сутність якої полягає у дії температури, світла та кисню [72-

75], або дія вологи та мікроорганізмів, або результати прання, у процесі якого 

на текстильні матеріали мають вплив фізико-механічні (дія миючого засобу, 

температури і вологи та інше) і механічні чинники (багаторазові деформації 

розтягу, згину, стискання і кручення). Також не можна не враховувати 

індивідуальні особливості ношення виробів: вік, фізичний розвиток, характер 

трудової діяльності тощо. 

Враховуючи вищезазначене, нами узагальнено класифікацію 

показників, які забезпечують зносостійкість текстильних матеріалів для 

виготовлення виробів відповідного асортименту, а саме для спецодягу з 

урахуванням комплексних чинників та критеріїв зносу (табл. 1.2).  

На основі праць Семака Б.Д. та Галика І.С. [59, 81,85-87,91,92] для 

оцінки антимікробного ефекту на текстильних матеріалах, оброблених 

біоцидними речовинами, нами було виділено наступні критерії:  

 зміна загальної чисельності мікроорганізмів на текстильних матеріалах 

після їх антимікробного оброблення;  

 зміна чисельності целюлозоруйнівних грибів і бактерій на 

целюлозомістких текстильних матеріалах після їх антимікробної обробки;  
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 зниження інтенсивності росту колоній мікроорганізмів на текстильних 

матеріалах в результаті їх оброблення біоцидними препаратами і/або зміна 

зони затримки росту мікроорганізмів;  

 біостійкість текстильного матеріалу (зміна розривального 

навантаження) до комплексу ґрунтових мікроорганізмів;  

 зниження маси тканини залежно від тривалості його контакту з 

ґрунтовою мікрофлорою (чорноземом).  

 

 Таблиця 1.2 – Чинники зношування, показники та критерії оцінки 

зносостійкості текстильних матеріалів, оброблених біоцидними речовинами 

Комплекс чинників 

зношування 
Показники Критерії зносостійкості 

Механічні чинники 

Розтяг  

Стирання 

Зміна розривального 

навантаження (міцність 

роздирання), залишкова циклічна 

деформація 

Зміна лінійних розмірів (після 

мокрих обробок) 

Коефіцієнт міцності до тертя, 

розхитування структури 

матеріалу (стомлення) 

Число циклів тертя 

Втрата міцності та 

розривання, 

Зменшення товщини, 

повітропроникності, 

гігроскопічності, 

водотривкості 

Фізико-хімічні 

чинники 

Дія світла, вологи  

та температури 

Дія прання та мийних 

засобів 

Дія морської води  

Дія прасування 

Дія поту  

Зміна показників стійкості 

забарвлення 

Зміна розривального 

навантаження 

Зміна маси та товщини 

 

Втрата міцності та 

розривання, 

зменшення товщини, 

повітропроникності, 

водотривкості, капілярності 

Біологічні чинники 

Руйнування матеріалу  

 

Зміна розривального 

навантаження 

Наявність видимих пошкоджень, 

Зміна чисельності 

мікроорганізмів, зниження маси, 

біостійкість 

Наявність (чисельність) 

грибів та бактерій, наявність 

запаху, втрата міцності та 

маси 

 

Індивідуальні чинники 

та умови експлуатації  

Зміна розривального 

навантаження 

Зміна показників стійкості 

забарвлення, 

стомлення, зміна лінійних 

розмірів та маси 

 

Число циклів тертя 

Втрата міцності та 

розривання, 

Зменшення товщини, 

повітропроникності, 

гігроскопічності, 

водотривкості 

* Розроблено автором на підставі [57,60,72] 
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Зазначене зумовлює необхідність захисту текстильних матеріалів від 

мікроорганізмів, особливо це стосується текстильних виробів, що 

експлуатуються за умов, сприятливих для розмноження мікроорганізмів.  

Сьогодні існує багато способів підвищення зносостійкості текстильних 

матеріалів за допомогою біоцидних обробок. Однак це питання залишається 

відкритим, оскільки багато з цих видів оброблення не здатні забезпечити 

стабільність отриманого ефекту, і протягом певного періоду експлуатації 

дані властивості втрачаються. Тому дуже актуальним залишається питання 

пошуку та розроблення нових антимікробних речовин та технологій захисту 

текстильних матеріалів, спрямованих на підвищення рівня якості та 

зносостійкості текстильних матеріалів та виробів. 

 

1.3 Характеристика сучасних біоцидних препаратів для 

обробляння текстильних матеріалів та виробів 

 

Відомо, що одним з найбільш розповсюджених видів руйнування 

текстильних матеріалів під впливом навколишнього середовища є їх 

мікробіологічне пошкодження, що відбувається внаслідок розвитку дії 

мікроорганізмів [2,4,59-61,86]. Мікробіологічні руйнування не тільки 

знижують фізико-механічні властивості текстильних матеріалів, але й 

експлуатація таких виробів є екологічно небезпечною для людини та 

навколишнього середовища. Не зважаючи на велику кількість існуючих 

біоцидних препаратів, проблема боротьби з мікроорганізмами залишається 

актуальною.  

Зокрема, питання розробки антимікробних волокон текстильна 

промисловість розглядає з 1941 року (Hirschmann and Robinson), оскільки 

встановлено, що біоцидна тканина може попереджувати поширення 

бактерій і хвороб, які виникають  внаслідок прилипання мікроорганізмів на 

поверхню тканини, а це є одним із факторів  виникнення життєво 

небезпечних клінічних ускладнень, особливо це стосується виникнення 
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мультирезистентних  штамів бактерій, які є стійкими до дії відомих 

антибіотиків. 

Розрізняють два методи захисту від мікробіологічного пошкодження: 

пасивний  і активний. Пасивний захист гальмує утворення та розвиток 

мікроорганізмів на текстильному матеріалі, а активний – вбиває їх [1, 2, 91-

93]. Активний захист текстильних матеріалів речовинами, що знищують живі 

організми, – тобто біоцидами, є традиційним та перевіреним часом способом, 

однак біоциди можуть бути  недостатньо стійкими та виявитися токсичними 

для людини і навколишнього середовища. Згідно з Регламентом 528/2012/ЕС 

«Положення про біоцидні речовини» [96],  «біоцидний засіб означає: 

- будь-яка речовина або суміш у формі, у якій вона постачається 

користувачеві, що складається, містить або генерує одну або більше діючих 

речовин з метою знищення, стримування, надання безпечності, запобігання 

дії або іншим способом здійснення контролюючого впливу на будь-який 

небезпечний організм будь-яким способом, крім просто фізичної або 

механічної дії,  

- будь-яка речовина або суміш, утворена з речовин або сумішей, які 

самі по собі не потрапляють до першого абзацу, для використання з метою 

знищення, стримування, надання безпечності, запобігання дії будь-якого 

шкідливого організму чи іншим способом здійснення контролюючого впливу 

на нього за допомогою будь-яких засобів, крім просто фізичної чи механічної 

дії». 

Антимікробні речовини для застосування в текстильній промисловості 

відносять до 9 типу: «Біоциди для волокнистих матеріалів, шкіри і 

полімерних матеріалів» і вміщують біоцидні продукти, які антагонізують 

розселення мікроорганізмів на поверхні матеріалів, а отже, перешкоджають 

чи запобігають розвитку запаху та/або пропонують інші види характеристик 

(властивостей). 

Рівень токсичності біоцидних речовин визначається за європейською 

класифікацією, згідно з якою дані речовини підлягають екологічному та 
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токсикологічному контролю і нормуванню відповідно до Регламенту і  

повинні відповідати наступним вимогам: 

 мати високу активність та стійкість до мікроорганізмів при 

мінімальних концентраціях; 

 не бути токсичними, леткими, з неприємним запахом; 

 зберігати фізико-механічні властивості без впливу на стійкість фарби; 

 відповідати вимогам гігієни.  

Сьогодні на світовому ринку існує кілька тисяч найменувань біоцидних 

речовин. Основними учасниками глобального ринку біоцидів є BASF SE 

(Німеччина), AkzoNobel N.V. (Нідерланди), Ashland Inc. (США), BASF SE 

(Німеччина), Champion Technologies (США), Cortec Corporation (США), 

Clariant AG (Швейцарія), LANXESS AG (Німеччина), Lonza Group Ltd 

(Швейцарія), Nalco Holding Company (США), Thor Group Limited 

(Великобританія) і корпорація Troy (США) [97]. При цьому більшість із них 

небезпечні для здоров’я людини та навколишнього середовища. 

Асортиментний перелік комерційно доступних антимікробних текстильних 

волокон на світовому ринку представлені в додатку А.  

Комерційно доступними антимікробними препаратами на світовому 

ринку є Аgion® [98] (Sciessent) – препарат  на основі срібла та цеоліту, 

AlphaSan® [99] (Milliken Chemical) – препарат на основі срібла,  BioGuard® 

[100] (AEGIS Microbe Shield™) – агент на основі хлориду амонію, Cosmocil 

CQ™ – добавка на основі поліамінопропілбігуаніду[101], Eosy® [102] 

(Unitika) – оздоблювальний засіб на основі хітозану, Irgaguard® 1000 (BASF 

(Ciba) та Irgasan (Sigma Aldrich) – оздоблювальні засоби на основі 

триклозану, Microban® (Microban International) [103] – агент на основі 

триклозану, Sanigard KC [104] (L.N.Chemical Industries) – оздоблювальний 

агент, що належить до групи ЧАС, Saniguard Nano-ZN (L.N.Chemical 

Industries) – оздоблення розчину на водній основі нанорозсіювання оксиду 

цинку, Sanitized® [105] (SANITIZED) – оздоблювальний агент на основі 3-

триметоксисилілпропілдиметилтетрадеціл хлорид амонію, Silpure® [106] 
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(Thomson Research Associates Silvadur™)  – оздоблювальний агент на основі 

дрібних частинок срібла, SmartSilver® (Nanohorizon Inc.) – агент на основі 

наночастинок срібла, Silvérion 2400 [107] (PURE Bioscience, Inc.) – агент на 

основі стабілізованого срібного комплексу. 

Крім цього, розглянемо результати досліджень вчених. 

Світовим лідером є швейцарська фірма Sanitized  AG, яка вже 70 років 

займається випуском біоцидних речовин для текстилю, шкіри і пластиків 

універсального та спеціального призначення. Найбільш відомими та 

ефективними розробками для текстильної промисловості цієї фірми є 

біоцидні речовини серії Санітайзед Т25-25 – на основі срібла, що знижує 

розвиток та розмноження мікроорганізмів і пригнічує неприємні запахи, та 

Санітайзед Т 96-21 – бактеріостатичний препарат на основі триклозану 

[105,108].   

Антибактеріальний агент триклозан є основою багатьох біоцидних 

речовин, який діє на грам-позитивну та грам-негативну флору. Але в останні 

роки можливість широкого застосування триклозану як антимікробного 

засобу є предметом дискусії через спроможність препарату при хімічних 

перетвореннях виділяти  діоксин, і сьогодні віднесений Регламентом до не 

рекомендованих антимікробних речовин.  

Одним з найефективніших для біостійкої обробки текстильних 

матеріалів є також зарубіжний препарат LSL у вигляді емульсії. Він стійкий 

до високих температур і надає тканинам значний біозахисний ефект. Однак, 

недолік даного препарату полягає в помітному зниженні стійкості 

бавовняних тканин після тривалої дії світлопогоди. 

Традиційними біоцидними речовинами для обробки текстильних 

виробів є саліциланілід і &-оксихінолят. Вони нетоксичні і мають невисоку 

собівартість. Але їх застосування недостатньо ефективне і обмежується 

кількома видами тканин.   

В останні роки зросла роль практичного використання наночасток 

срібла, зокрема, у виробництві нетканих матеріалів для робітників служб 
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МНС. Розроблені базові технології модифікації санітарно-гігієнічних та 

дезінфікуючих засобів наночастками срібла. Значний сегмент на ринку 

захисних препаратів  займають також американські компанії DSM Biomedical 

і Agion зі своїми лініями протигрибкових розчинів на основі іонів срібла, що 

мають бактерицидні та фунгіцидні властивості. Для обробки нетканих 

матеріалів також запатентована фірмою Earth Holding (США) технологія 

введення активних інгредієнтів у вигляді мікрокапсул, що містять тверді 

частинки (мікрокраплі)  антимікробних речовин, які вивільнюються при 

певних умовах (наприклад, під дією тертя, тиску, шляхом розчинення 

оболонки капсул або їх біоруйнування).  

Російськими вченими розроблено недорогий дезінфікуючий препарат 

широкого спектру дії «Аквабор-М», що забезпечує високу біологічну 

активність. Він поєднує фунгістатичну, фунгіцидну і антибактеріальну 

активність. Препарат представляє собою суміш борних ефірів, отриманих 

внаслідок взаємодії борної кислоти з побічними продуктами промислового 

виробництва ізопрену з ізобутилену і формальдегіду [109]. 

        Підвищеною антимікробною активністю володіє текстильний матеріал, 

виготовлений з хімічно облагородженого льняного волокна, і містить 

антисептичний препарат йодпірон, що зберігає при цьому м'якість і широко 

використовується при виготовленні спецпрокладок, постільної білизни, 

одягу. Він зберігає антимікробні властивості до ряду мікроорганізмів, після 

п'яти прань містить 42% препарату, а після десяти – 20% від його 

початкового вмісту. Застосовують його як антисептик. Розроблено неткані 

полотна, що містять катамін АБ +йодистий калій (алкілдиметилбензиламоній 

хлорид, катіонний поверхнево-активний антисептик), мають досить високу 

антимікробну активність і стійкість до мокрих обробок. 

         Достатньо ефективною розробкою вважаються целюлозні текстильні 

матеріали, оброблені біоцидним препаратом «Комбатекс». Завдяки дії 

композиційних біологічно активних компонентів, препарат забезпечує 

високий ступінь захисту тканини від мікробіологічних пошкоджень навіть 
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при контакті із мікрофлорою, при цьому втрата  розривальних навантажень 

становить 5-10%, тоді як у необроблених матеріалів в аналогічних умовах 

цей показник перевищує 90% - за даними вчених.   

Універсальним високоефективним антимікробним засобом вважається 

«Kathon MW» (США) на основі діазолінів, який знайшов широке 

застосування в різних галузях господарювання. Також розроблені способи 

надання антимікробних властивостей текстильним матеріалам шляхом 

введення нітрофуранових препаратів у прядильні розчини з подальшим їх 

закріпленням у тонкій структурі волокон під час формування. Значне місце 

серед них займають гуанідінові сполуки в якості фізіологічно активних 

речовин. Їх бактерицидна дія визначається спроможністю зв’язуватися із 

мембранами бактерій, проникати в ядро клітин та виробляти клітинні 

ферменти [110]. Але на сьогодні віднесений до токсичних біоцидів.  

Значну роль відіграють солі четвертинних алюмінієвих основ (ЧАС) в 

якості антимікробної обробки. Проте зросла кількість критичних публікацій 

щодо їх застосування. Автори відмічають, що в одних видів мікроорганізмів 

спостерігається природна стійкість до ЧАС, інші швидко їх набувають, 

створюючи біоплівку, яка нейтралізує активно діючі речовини. Крім того, 

відмічена відсутність активності ЧАС стосовно пікорновірусів,  псевдомонад, 

мукоїдних штамів стафілококів [111].  

Каліфорнійськими вченими досліджено дію біоцидів 3-метилол-2,2,5,5-

тетраметилімідазолідінон (MTMIO) і 1,3-диметилол-5,5-диметилгідантоїн 

(DMDMH) та їх композицій в різних співвідношеннях для хімічних 

модифікацій целюлози текстилю. Встановлено, що використання таких 

композицій для обробки целюлози сприяє покращенню сили і стабільності 

біоцидних функцій тканин, оброблених цими препаратами, крім того ці 

тканини витримують багаторазове прання та тривалий термін їх зберігання 

[112]. 

Особливу увагу приділено антимікробним матеріалам на основі 

халамінов - гетероструктурних, близьких за будовою до N-метілольних 
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препаратів, які використовуються для малозмінальної обробки. Оригінальна 

технологія надання виробам з текстилю багаторазово відновлюваних 

біоцидних властивостей розроблена в США на початку XXI століття за 

допомогою похідних халаміна. 

Ще одним досягненням у цьому напрямку є циклодекстрини [113,114], 

які  широко використовуються для обробки тканин, оскільки вони завдяки 

своїй унікальній хімічній структурі проявляють хорошу абсорбційну 

здатність, а саме утворюють комплекси поєднання з різними антимікробними 

та іншими біологічно активними речовинами.  

Важливу роль у розробці антибактеріального текстилю також мають 

нанотехнології. Як перспективний інструмент для  створення 

високостабільних, ефективних та екологічно чистих антибактеріальних 

покриттів текстилю вперше було застосовано методи сонохімії шляхом 

нанесення на тканини неорганічних наночастинок (CuO, ZnO, MgO) без 

пошкодження структури текстильних матеріалів [115-124]. Бактерицидні 

властивості таких покриттів текстилю зберігалися після багаторазового 

прання, що робить їх альтернативою відомим бактерицидним препаратам, 

таким як триклозан, різним четвертинним амонійним солям та іншим 

токсичним сполукам.  

          На світовому ринку існує кілька тисяч найменувань біоцидних речовин, 

але проблема пошуку нових, більш ефективних та безпечних препаратів 

продовжує залишатися актуальною. Адже сучасні біоцидні речовини хоча й 

пригнічують життєдіяльність більшості мікроорганізмів, але недостатньо 

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

середовища. На світовому ринку до теперішнього часу переважають 

традиційні біоцидні препарати: хлорактивні, ЧАС, а також сполуки, які 

містять токсичні з’єднання міді, кадмію, олова, свинцю, хлору, миш’яку.  

Аналізуючи в цілому властивості деяких біоцидних препаратів, 

доходимо висновку, що всім їм притаманні суттєві недоліки: недостатня 

стійкість антимікробного ефекту до мокрих обробок; низька 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/nanoparticles
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/zno
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атмосферостійкість; незначна тривалість дії та висока собівартість. Крім 

природної стійкості деяких мікроорганізмів до біоцидних препаратів, ще 

однією проблемою є швидка адаптація мікроорганізмів до біоцидних 

речовин.  У зв’язку з цим, перед нами постає задача подальшого пошуку і 

розробки нових біоцидних речовин, які, окрім надання антимікробних 

властивостей текстильним матеріалам, забезпечили б: 

- ефективність та тривалість протидії чинникам, що сприяють активному 

розвитку різних фізіологічних груп мікроорганізмів; 

- підвищення зносостійкості текстильних матеріалів з урахуванням умов 

експлуатації;  

- гігієнічність та безпечність;  

- стійкість до механічних навантажень;  

- економічність використання. 

 

         Висновки до розділу 1 

1. Встановлено, що ринок текстильних матеріалів в Україні формується 

в основному завдяки імпортним надходженням, зокрема з РФ, Німеччини та 

Польщі. В Україні текстильні матеріали та вироби спеціального призначення 

з антимікробними властивостями не виготовляються, а асортимент біоцидних 

препаратів вітчизняного виробництва відсутній на ринку взагалі.  

2. Для створення вітчизняного ринку текстильних матеріалів та виробів 

з антимікробними властивостями необхідно продовжувати пошуки нових 

екологічних (малотоксичних) препаратів, оскільки на світовому ринку 

переважають біоциди, які не відповідають критеріям безпечності. Також є 

потреба впровадження нового асортименту текстильних виробів з 

антимікробними властивостями для робітників, які працюють в умовах, 

сприятливих для росту патогенних мікроорганізмів. 

3. Відсутність критеріїв оцінювання зносостійкості і, зокрема 

безпечності текстильних матеріалів для виробництва спецодягу, викликає 
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можливість розроблення нових та вдосконалення існуючих методів оцінки 

екологічності та  безпечності текстильних виробів спеціального призначення.  

4. Визначено чинники та критерії зношування текстильних матеріалів і 

виробів та узагальнено класифікацію показників, які забезпечують 

зносостійкість текстильних матеріалів для виготовлення спецодягу з 

антимікробними властивостями.  
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РОЗДІЛ 2  

ОБ’ЄКТИ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Обґрунтування вибору об’єктів та предмету дослідження  

 

Об’єктом дослідження роботі є целюлозовмісні текстильні матеріали, 

оброблені біоцидними препаратами тіосульфонатної структури (далі – 

БПТС).  

Для вибору конкретних об’єктів дослідження проаналізовано 

асортимент текстильних матеріалів для виготовлення спецодягу, що 

надходять та реалізуються на ринку України. 

Результати аналізу показали, що асортимент спецодягу за 

призначенням та видами обробки на ринку України представлений 

наступними видами: одяг для захисту від механічних дій; підвищених та 

знижених температур; електричних, електростатичних, електромагнітних 

полів, електростатичних зарядів; нетоксичного пилу; води і розчинів 

нетоксичних речовин; розчинів кислот і лугів; нафтопродуктів, масел і жирів; 

загальних виробничих забруднень; шкідливих біологічних 

чинників; сигнальний [125,43,52,70].  

Частка спецодягу, пошитого з продукції українських виробників, 

складає всього 10-15%. Решта одягу виробляється з тканин, виготовлених в 

Білорусі, Польщі, Голландії, Кореї, Гонконзі, Росії, країнах Середньої Азії й 

ін. На даний момент на вітчизняному ринку представлено переважно 

тканини, вироблені в Китаї – 25,4%, Італії – 23,6%, Туреччині – 18,2%, 

Німеччині – 12,3% та Польщі – 15,6% [126].  

Аналіз структури асортименту текстильних матеріалів, виготовлених 

для спецодягу, проведений на основі даних великих вітчизняних 

підприємств, таких як ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат» [127],  ВАТ 

«Тернопільське об’єднання «Текстерно» [128] та підприємств, які є 
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офіційними постачальниками всіх видів імпортних спеціальних тканин на 

територію України  - СК «ТК-текстиль» [129], ТОВ «Спецтекстиль» [130].  

Аналіз асортиментної структури показав, що при виготовленні 

спецодягу переважають однокомпонентні (27%) та двокомпонентні (59%) 

текстильні матеріали, кількість трикомпонентних значно нижча – 4,5%, в 

основному імпортного походження. При виробництві спецодягу, як правило, 

використовуються сумішеві склади (бавовна+поліефір) з підвищеною 

міцністю, стійкістю до розриву і стирання (наприклад: «Ортон», «Грета», 

«Класика», «Комета»), високоякісні бавовняні тканини (саржевої групи), у 

невеликій кількості у складі є ацетатні волокна та віскоза. Рідше 

зустрічається шерстяні волокна у складі трикомпонентних тканин.  

У більшості випадків для виробництва спецодягу використовують 

змішані тканини (бавовна+поліефір) – 54%, волокнистий склад яких 

представлений у наступних співвідношеннях – 30/70, 35/65%, 50/50%, 

65/35%. На другому місці  чистобавовняні  – 37% і на 3 місці – 100% поліефір 

– 9 %. Структура асортименту текстильних матеріалів за волокнистим 

складом представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 -  Структура асортименту тканин за волокнистим складом 

*Виконано автором на підставі власного аналізу за джерелами [127-130] 

 

Поверхнева густина тканин для спецодягу як вітчизняного, так і 

імпортного походження коливається від 100 до 345 г/м² залежно від 
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призначення та галузі використання. При цьому, 78% тканин мають 

поверхневу густину від 180 - 275 г/м² (180, 200, 220, 245, 275), 13 % – від 280 

(280, 310, 345)  до 345 г/м², і тільки 9 % – займають тканини з густиною до 

від 100-180 г/м² (100, 120, 150, 170, 180), це переважно тканини імпортного 

виробництва. Що стосується ширини, то переважно 80 % тканин мають 150 см, 

залишкова доля припадає на 85 – 90 см – також імпортні тканини.  

Практично всі проаналізовані тканини виготовлені саржевим 

переплетенням. Для деяких тканин використане жакардове, складне 

(двошарове) та похідні полотняного переплетення. За художньо-

колористичним оформленням всі проаналізовані тканини є 

гладкофарбованими.  

Таким чином, на ринку України переважну більшість тканин для 

виготовлення спецодягу займають целюлозовмісні тканини 

(бавовна+поліефір) – 68%. Тому для дисертаційного дослідження обрано 4 

варіанти текстильних матеріалів (табл. 2.1):  

варіант 1 - «Toctals Fabrics» (Голландія);  

варіант 2, 4 – ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» (Україна);   

варіант 3 – ПрАТ «Черкаський шовковий комбінат».  

 

Таблиця 2.1 – Характеристика заправних даних досліджуваних тканин 

Номер 

варіанта  

тканини 

Волокнистий 

 склад 

Вміст 

волокон, 

%  

Поверхнева 

густина,  

г/м2 

Вид 

переплетення Марки барвників 

1 бавовняна 100 245 саржеве 

Прямий 

оранжевий 

Indosol 

2 
бавовняно-

поліефірна  

50 

50 
245 саржеве 

Дисперсний 

«Foron» RD-SN 

3 
бавовняно-

поліефірна 

35 

65 
220 саржеве 

Оптичний 

відбілювач CBS-X  

(OBA 351) 

4 
бавовняно-

поліефірна 

20 

80 
220 комбіноване 

Дисперсний 

зелений 

«Foron» 

(Green – S) 
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Аналіз літературних джерел [1,7,11-15, 131-134] дозволяє 

стверджувати, що  біоцидні речовини забезпечують не тільки антимікробний 

захист, але й сприяють покращенню споживних властивостей текстильних 

матеріалів та підвищенню їх зносостійкості. За таких умов застосування 

біоцидних речовин в текстильній промисловості набуває практичного 

значення.  

Очікується, що до 2021 року світовий ринок біоцидів досягне 10745,7 

мільйонів доларів США, згідно з новим дослідженням, проведеним 

компанією Grand View Research, Inc. Але, на жаль, в Україні не можна 

купити біоциди для текстилю, оскільки вони відсутні на ринку. Вартість 

імпортних біоцидів робить їх малодоступними для національного виробника. 

Також варто відмітити, що здебільшого вони виготовлені на основі 

триклозану та ЧАС, які вважаються екологічно небезпечними.  

Аналіз також показав, що сьогодні не існує повної та чіткої 

класифікації біоцидних речовин у текстильній промисловості, можливо, з 

причин широкого спектру дії даних речовин. Такі вчені як Галик І.С. та 

Семак Б.Д., посилаючись на роботи Кричевського Г.Е. [4] та власні 

дослідження, представляють класифікацію біоцидних препаратів для 

текстилю, але тільки залежно від хімічного складу речовин та спектру дії 

(Додаток Б). На підставі даних робіт [4, 87,97,120]  нами розширена 

класифікація біоцидних речовин для текстилю [135,136] та представлена в 

додатку В.  

Узагальнюючи результати аналізу асортименту ринку в Україні 

текстильних матеріалів для виготовлення спецодягу, відмічаємо, що волокна 

з антимікробними властивостями не виготовляється, а біоцидні препарати, 

призначені для їх обробки - відсутні. Вищезазначене аргументує актуальність 

та доцільність пошуку нових екологічних біоцидів для застосування у 

вітчизняному текстильному виробництві з метою захисту текстильних 

матеріалів від мікробіологічних руйнувань.   
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У зв’язку з цим, нами були обрані нові біоцидні препарати 

тіосульфонатної структури [137-140], які проявляють широкий спектр 

антимікробної дії та представлені розробниками як малотоксичні (рівень 

токсичності наведено у додатку Г), і можуть  застосовуватись для 

антимікробного захисту в різних галузях промисловості, а саме: 

– етилтіосульфанілат (ЕТС) – етиловий біоцид; 

– алілтіосульфанілат  (АТС) – аліловий біоцид;  

– метилтіосульфанілат  (МТС) – метиловий біоцид. 

Для підвищення зносостійкості та надання антимікробних властивостей 

текстильним матеріалам, нами вперше обрані та застосовані дані біоцидні 

препарати тіосульфонатної структури [141-144], аналогів яких не існує на 

ринку України та за її межами.  

Вказані тіосульфонати синтезовані на кафедрі технології біологічно 

активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету 

«Львівська політехніка» згідно зі схемою 2.2  

 

Рис. 2.2 – Схема отримання біоцидних препаратів тіосульфонатної 

структури (складено розробниками БПТС) [144].  

 

Біоцидні препарати є близькими структурними аналогами природних 

фітонцидів – часнику Allium sativum, цибулі Allium cepa, різних видів 

капусти, особливо кольорової. Відомо, що синтетичні естери 

тіосульфокислот проявляють широкий спектр біологічної активності, що 
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часто перевищує ефективність природних аналогів. Вони є ефективними 

сульфенілюючими реагентами в органічному синтезі, а також мають цінні 

властивості для розв’язання складних питань молекулярної біології та 

біохімії [145-147]. 

Дані біоциди апробовані, запатентовані та ефективно 

використовуються для захисту лакофарбових товарів,  як добавки для 

захисту від біопошкоджень мастильно-охолоджуючих рідин,  біоцидна 

складова антикорозійної композиції для трубопроводів систем оборотного 

водопостачання, нафтопродуктів, будівельних матеріалів та конструкцій, 

альгіциди для захисту поверхонь, пакувальних матеріалів, для стерилізації 

культуральної рідини у біотехнологічних виробництвах.  

Але названі біоциди ще не апробовані в легкій промисловості, і нами 

вперше було вирішено експериментально дослідити захисні властивості 

даних препаратів для текстилю. Це продиктовано не тільки широким 

спектром дії даних препаратів, але й спробою вирішити проблему пошуку 

екологічних біоцидів.  

Дані препарати, на нашу думку, можуть ідеально підходити під 

термінологію «екологічні біоциди», оскільки вони є також діючою 

субстанцією для лікування різних мікозів шкіри та оніхомікозу нігтів, 

конкурентоздатного з нізоралом і клотрімазолом. Екологічність та 

нешкідливість даних препаратів також розробниками підтверджено 

випробуваннями на щурах [148].  

Враховуючи вищезазначене, можна припустити, що дані препарати 

абсолютно нешкідливі для організму людини та навколишнього середовища і 

їх використання є доцільним  в текстильній промисловості, де тіло людини 

прямо контактує із тканинами.  

Характеристика властивостей біоцидних препаратів наведена в таблиці 

2.2  
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Таблиця 2.2 – Характеристика біоцидних препаратів, обраних для 

обробляння целюлозовмісних тканин 

Назва  

препарату 

Характеристика препаратів за даними виробника 

Хімічний 

Склад 

Зовнішній 

вигляд 
Призначення  

Етилтіосуль- 

фанілат 

ЕТС 

 нерозчинний у 

воді, розчинний у 

нижчих спиртах, 

етері, ацетоні, 

хлороформі, 

діоксані та інших 

органічних 

розчинниках.  

Т топл. 78 град. С 

вміст основної 

речовини 99,5%, 

розчинний у 

органічних 

розчинниках, 

малорозчинний у 

воді. 

малотоксичний. 

 

  

 

 

біла або біло-

кремова 

кристалічна 

сполука, із 

специфічним 

запахом 

- біоцид для захисту нафтопродуктів, 

матеріалів та обладнання; 

будівельних конструкцій; для 

захисту обладнання та біокорозії; від 

біообростання матеріалів; від 

біопошкоджень фасадних фарб і 

лаків; 

- діюча субстанція 

високоефективного комплексного  

протигрибкового препарату з 

багатовекторними 

фармакодинамічними проявами для 

лікування різних мікозів шкіри та 

оніхомікозу нігтів; 

- біоцидна добавка для захисту від 

біопошкоджень мастильно-

охолоджуючих рідин; кладова 

антикорозійної композиції для 

трубопроводів систем оборотного 

водопостачання;  

- для стерилізації культуральної 

рідини у біотехнологічних 

виробництвах; 

- біоцид для захисту ібліографічних 

пам’яток та творів мистецтва; 

поверхонь, пакувальних матеріалів 

Аллілтіосуль-

фанілат 

АТС  

 

Малорозчинний у 

воді  

розчинний у 

нижчих спиртах, 

етері та інших 

органічних 

розчинниках 

малотоксичний  

біло-кремова 

кристалічна 

сполука, із 

запахом 

часнику  

біоцид для захисту нафтопродуктів, 

матеріалів та обладнання, 

будівельних матеріалів та 

конструкцій,  

інше призначення ще вивчається 

Метилтіосуль

-фанілат 

МТС 

нерозчинний у 

воді, розчинний у 

нижчих спиртах, 

етері, ацетоні, 

хлороформі, 

діоксані та інших 

органічних 

розчинниках. 

Малотоксичний 

Кристалічна 

сполука із 

специфічним 

запахом 

(нагадує запах 

капусти) 

біоцид для захисту нафтопродуктів, 

матеріалів та обладнання, 

будівельних матеріалів та 

конструкцій,  

інше призначення ще вивчається 

*Виконано автором за [141, 144, 146] 
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Антимікробна обробка досліджуваних зразків текстильних матеріалів 

проведена в Аналітично-дослідній випробувальній лабораторії «Текстиль-

ТЕСТ», м. Київ (Київський національний університет технологій і дизайну). 

Зразки тканин просочували приготовленим спиртово-водним  (60%/40%) 

розчином біоцидних препаратів концентрацією 0,5% при кімнатній 

температурі (18-20°C) і відносній вологості повітря 63-65% протягом 1-2 хв. 

[35,134]. Потім зразки віджимались на плюсовці і висушувались за 

температури 50-70°C протягом 5-7 хв. (табл. 2.3). Результати випробувань 

щодо підбирання ефективних режимів обробки текстильних матеріалів для 

кожного біоцидного препарату представлено далі в п. 3.1.  

Таблиця 2.3 - Оптимальні режими антимікробної обробки 

досліджуваних тканин біоцидними препаратами тіосульфонатної структури  

Біоцидний 

препарат 
Операція Склад розчину, % 

Режим 

оброблення 

Етилтіо- 

сульфанілат 

ЕТС 

 

Просочування 

(занурення) до повного 

вологого приросту 

Відтискання 

Сушіння 

(Тривалість)  

Мінімально дієва концентрація 

– 0,05 %, застосовано 0,5% 

Розчин  спиртовий   

(60% спирту, 40% води) 

 

 

 

 

 

 

t-70°C 

5-7 хв. 

Алілтіо- 

сульфанілат 

АТС  

 

Просочування 

(занурення) до повного 

вологого приросту 

Відтискання 

Сушіння 

(Тривалість)  

Мінімально дієва концентрація 

– 0,05 %, застосовано 0,5% 

Розчин  спиртовий   

(60% спирту, 40% води) 

 

 

 

 

 

t  - 50°C 

5-7 хв. 

Метилтіо-

сульфанілат 

МТС 

Просочування 

(занурення) до повного 

вологого приросту 

Віджимання 

Сушіння 

(Тривалість)  

Мінімально дієва концентрація 

– 0,05 %, застосовано 

0,5%Розчин  спиртовий   

(60% спирту, 40% води) 

 

 

 

 

 

t  - 60°C 

5-7 хв. 

*Розроблено автором [149, 150] 

 

Отже, для надання антимікробних властивостей текстильним 

матеріалам застосовані нові перспективні біоцидні препарати, аналогів яких 

не існує на ринку України та за її межами.  

Предметом дослідження є споживні властивості целюлозовмісних 

матеріалів різного волокнистого складу, оброблених біоцидами 
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тіосульфонатної структури:  етилтіосульфанілат (ЕТС) – етиловий, 

метилтіосульфанілат  (МТС) – метиловий та алілтіосульфанілат  (АТС) – 

аліловий біоцид.  

 

2.2 Характеристика методів досліджень текстильних матеріалів та 

алгоритм проведення досліджень  

 

Експериментальні дослідження здійснено в лабораторних умовах 

Одеської національної академії харчових технологій, Одеської академії 

технічного регулювання і якості, в аналітично-дослідній випробувальній 

лабораторії «Текстиль-ТЕСТ», м. Київ (Київський національний університет 

технологій і дизайну), у Всеукраїнському державному науково-виробничому 

центрі стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів 

(ДП "Укрметртестстандарт" (м. Київ), ДП «Хімтекс» (м. Херсон), Інститут 

біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України (м. Одеса), 

лабораторії хімічно-аналітичних досліджень Українського наукового центру 

екології при Міністерстві екології і природних ресурсів України (м. Одеса), 

сектору мікології і мікотоксикології Державного науково-контрольного 

інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ, м. Київ), 

кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології 

Національного університету «Львівська Політехніка». Загальну схему 

проведення досліджень наведено на рис. 2.3 та включає три етапи: 

 I етап – аналітичні дослідження з метою обґрунтування: необхідності 

захисту текстильних матеріалів для виготовлення спецодягу від біоруйнування; 

важливості підвищення їх зносостійкості та розширення асортименту 

текстильних матеріалів та виробів з антимікробними властивостями; 

 II етап – дослідження показників споживних властивостей текстильних 

матеріалів, оброблених новими біоцидними речовинами, та обґрунтування 

можливості і доцільності їх застосування для виробництва спецодягу; 
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 III етап – комплексна оцінка рівня якості та безпечності текстильних 

матеріалів з антимікробними властивостями та впровадження нового 

асортименту спецодягу з біоцидною обробкою у текстильне виробництво. 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

Рис. 2.3 – Алгоритм проведення дослідження 
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Експериментальні дослідження проводилися з використанням як 

стандартних методик, так і методик, розроблених та апробованих нами й 

іншими авторами. 

Так, визначення масової частки волокон проводилося згідно з ДСТУ 

4057-2001 [151] якісним та кількісними методами аналізу: проводили 

мікроскопічні дослідження та визначали характеристику горіння, також 

визначали хімічний склад тканин методом розпуску проби й розчиненням 

волокна з подальшим їх зважуванням.  

Сутність визначення поверхневої густини (mт, г/м2) текстильних 

матеріалів полягає у зважуванні елементарної проби розміром 20×20 см на 

електронних вагах з перерахунком на площу 1 м2 [152].  

Характеристики міцності на розрив (розривальне навантаження (Pp, 

кгс) зразків тканин із робочими розмірами елементарної проби 25×50 мм 

вимірювалися  на розривальній машині РТ-250М-2 за стандартною 

методикою [153].  Гарантійна похибка коефіцієнта варіації (mc) знаходилась у 

межах 0,5 – 1,5 %.  

          Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок текстильних матеріалів 

визначали згідно з ДСТУ ISO 5077-2001 [154] за режимом випробувань 

П8П6О6В1, а саме: прання в машині – модуль ванни – 1:30 за температури 

40С, полоскання – 3 цикли за температури 21±3°С, зневоднення – 

центрифугою за програмою пральної машини, висушували при кімнатній 

температурі. Гарантійна похибка коефіцієнта варіації (mc) знаходилась у 

межах 1,5 – 2,5%. 

Капілярність визначали за стандартною методикою ДСТУ ГОСТ  

3816:2009 (ISO 811) [155], яка характеризує поглинання вологи 

подовжними капілярами матеріалу й оцінюється висотою h підйому 

рідини в пробі, зануреної одним кінцем у рідину на 1 годину. Для оцінки 

капілярності використовують проби, які представляють собою прямокутні 

смужки тканини розміром 50 мм × 300 мм. Зразок наколюють на голки, 

розміщені на горизонтальній планці. Поруч з планкою розміщують лінійку. 
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До нижнього краю смужки тканини підвішують вантаж у вигляді двох 

скляних паличок, які скріплені по краях резиновими кільцями. Нижній кінець 

проби опускають в ємкість, у яку наливають розчин двохромокислого калію. 

Гарантійна похибка коефіцієнта варіації (mc) знаходилась у межах 1,5 – 2,5%; 

Гігроскопічність визначали згідно з ДСТУ ГОСТ  3816:2009 (ISO 811) 

[155] наступним чином: кожну елементарну пробу тканини розміром 50х200 

мм ставили в окремий стаканчик для зважування з подальшим поміщенням в 

ексикатор. Через 4 години зважували зразки, після чого висушували за 

температури 105-109С і знов зважували. Гігроскопічність (Н) у відсотках 

визначали за формулою:  

,100
)(





c

св

m

mm
Н

                 (2.1)
 

      де mв – маса зволоженої елементарної проби, г.; 

  mс  – маса елементарної проби після висушування до постійної маси, г. 

Гарантійна похибка коефіцієнта варіації (mc) знаходилась у межах 2-

4%; 

Водотривкість тканин визначали  пінетрометром. Мірою водотривкості 

є висота стовпчика води за шкалою, яка відповідає появі перших трьох 

крапель води на зовнішній поверхні тканини. Гарантійна похибка 

коефіцієнтів варіації (mc) при визначенні даного показника текстильних 

матеріалів знаходилась у межах 2-4%. 

Водовбиральність текстильних матеріалів характеризується кількістю 

води, яку може поглинути тканина за певний час. Для визначення даного 

показника тканини розміром 4 х 4 см опускають на 10 хв. у посудину з 

дистильованою водою. Далі виймають зразки і віджимають за допомогою 

фільтрувального паперу. Накривають зверху трьома листками такого ж 

паперу і кладуть вантаж з розрахунку 10 г/см2. Розраховується (Вп) за 

формулою (2.2), %: 

               ,                       (2.2) 
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де Вп ─ водовбиральність; 

gпс ─ маса повітряно-сухої тканини; 

gв ─ маса зволоженої тканини. 

 

Коефіцієнт повітропроникності (дм3/м2с) текстильних матеріалів 

визначали за стандартною методикою згідно з ДСТУ ISO 9237-2003[156]  на 

приладі ВПТМ-2 за таких умов: перепад тиску – 5 мм вод. ст.; швидкість 

руху повітря – 8-10 м/с; площа матеріалу, через яку проходило повітря – 100 

см2; час випробувань - 2-3 хв.; число випробувань – 10 (у різних місцях 

зразків). Гарантійна похибка коефіцієнта варіації (mc) текстильних матеріалів 

– 2-4%.  

Тривкість фарбування текстильних матеріалів до дії світла визначали 

згідно з ДСТУ ISO 105-В02:2009 [157] з використанням ксенонової дугової 

лампи, тривкість фарбування до поту визначали згідно з ДСТУ 105-Е04:2009 

[149], стійкість фарбування до прання визначали згідно з ГОСТ 9733.4-

83[158] (ДСТУ ISO 105-С06), стійкість фарбування до дистильованої води 

визначали за ГОСТ 9733.5-83 [159], стійкість текстильних матеріалів до 

прасування визначали згідно з ГОСТ 9733.7-83 [160], до сухого та мокрого 

тертя за ГОСТ 9733.27 – 83 [161]. Про стійкість пофарбувань тканин судили 

за зафарбовуванням суміжних тканин за еталонами синьої шкали. 

Для визначення вмісту важких металів у текстильних матеріалах 

приготували розчин порівняння, що містить у 100 см відомі кількості 

елементів, що визначаємо відповідно до табл. 1 ГОСТ 22001-87 [162] за 

допомогою атомно-абсорбційного спектрометру ZEENIT 650P. Розчини 

порівняння і аналізований розчин вводять в атомізатор приладу і записують 

значення аналітичного сигналу. Валовий вміст металів (мкг/кг) визначаємо за 

формулою:  

,
10001
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де, С1  – масова концентрація визначального елементу в розчині, 

мкг/см3; 

       V1 – об’єм розчину, см3; 

       m1 – маса навіски, г 

Для визначення пестицидів у текстильних матеріалах застосовували 

детектор по захопленню електронів (підйом температури 1,2С/хв. Вміст 

органічних розчинників (бензолу, толуолу, ксилолу) визначався методом 

рівноважного концентрування парової фази. 

Одориметричні дослідження включали визначення зовнішнього стану, 

характеру й оцінки інтенсивності запаху [163]. Визначення характеру та 

інтенсивності запаху продукції проводили шляхом залучення 6 експертів  у 

лабораторії сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових 

технологій. Інтенсивність запаху визначали за п'ятибальною шкалою (Райт 

Р.Х., 1966 р.).   

Вивчення впливу сонячної радіації на зміну світлостійкості забарвлень 

проводили за допомогою загальноприйнятих колориметричних методів. При 

цьому використовували методику, розроблену Семаком Б.Д.: зразки 

вибілених і пофарбованих полотен закріплювали на дерев’яних рамах, які 

встановлювалися на спеціально підготовленому майданчику так, щоб лицева 

сторона зразків була повернута на південь під кутом 45º до поверхні. 

Інсоляцію зразків проводили лише в сонячні безхмарні дні з 8 до 18 год. 

(серпень 2018 року) у м. Одеса. При цьому вплив опадів, роси, туману на 

зразки виключався. У період інсоляції зразків відносна вологість повітря 

коливалася від 65 до 75%, а температура повітря – відповідно від 25ºС до 

35ºС. Загальна тривалість експозиції становила 300 годин. Експозиції 

піддавалися текстильні матеріали бавовняного та бавовняно-поліефірного 

складу, пофарбовані різними марками активних кубових та дисперсних 

барвників та обробленими ЕТС, МТС та АТС. При цьому ступінь тривкості 

пофарбування полотен до дії світла оцінювали після 100, 200 та 300 год. 
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Про світлостійкість забарвлень на текстильних матеріалах після їх 

інсоляції оцінювали за зміною показників їх колірного тону, насиченості, 

світлості та загального колірного контрасту, отриманих методами 

інструментальної та візуальної колориметрії.  

Інструментальна оцінка світлостійкості забарвлень [164]  була 

проведена в лабораторії ДП «Хімтекс» на спектрофотометрі Premier 

Colorscan Colorlab (Spectro:5100) з використанням розрахункових формул 

системи CIELxaxbx. Крім того, для визначення залишкової концентрації 

барвника на волокні після відповідних періодів інсоляції було використано 

співвідношення K/S (коефіцієнта поглинання світла забарвленим полотном 

до коефіцієнта розсіювання світла відповідними зразками), яке описується 

відомим рівнянням Гуревича-Кубелки-Мунка. 

Вивчення фунгіцидної та фунгістатичної активності біоцидних речовин 

тіосульфонатної структури здійснювали згідно з  ГОСТ 9.802–84 ЕСЗКС 

[165]. У дослідженнях були використані культури грибів, що депоновані в 

Національному центрі штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ: Trihoderma viride 

Pers. ex S.F. Gray, Aspergillus niger van Tieghem, Penicillium funiculosum Thom, 

Paecilomyces variotii Bainier, Chaetomium globosum Kunze (колекцію грибів-

біодеструкторів та титражі представлені в додатку Д. Активність сполук 

визначали суспензійним методом. Культури грибів вирощували на бульйоні 

Сабуро протягом 2 діб і витримували 3-5 днів у темному місці, після чого 

виготовляли суспензію спор у фізіологічному розчині з клітинним 

навантаженням 2∙109 КУО/мл за оптичним стандартом каламутності 

(Денсиламетр, Чехія. Брно). Готували 0,05% розчини досліджуваних сполук, 

які вносили в пробірки з середовищем Сабуро, з подальшим трикратними 

серійним розведеннями до 0,0002%. Інокуляцію проводили шляхом 

додавання в кожну пробірку суспензії тест-гриба, з клітинним 

навантаженням у середовищі 106 КУО/мл, перемішували вміст, скошували на 

штативі для збільшення площі аерації. Інкубацію проводили в термостат за 

температури 28оС. Повторюваність досліду трикратна. Облік розвитку тест-
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культур проводили щоденно впродовж двох тижнів. Визначали наявність або 

відсутність росту порівняно з контролем, яким було рідке поживне 

середовище без досліджуваної сполуки.  

Дослідження бактеріостійкості та грибостійкості зразків тканин здійснювали 

за стандартною методикою [166, 167]. Зразки тканин (20 х 20 мм) попередньо 

обробляли тіосульфонатами (контрольні зразки тканин не містили 

тіосульфонатів). Для досліду використовували стерильні середовища м'ясо-

пептонний агар (МПА) для бактерій та сусло-агар (СА)  – для грибів. У 

випробуваннях використовували наступні види мікроорганізмів: бактерії 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Mycobacterium luteum та гриби 

Candida tenuis, Aspergillus niger, які здебільшого руйнують текстильні 

волокна.  Для цього в чашки Петрі наливали стерильне охолоджене до 40-450С 

агаризоване середовище, в яке попередньо інокулювали суспензію 

мікроорганізмів (мікробне навантаження: бактерій 109 КУО/мл; спор грибів 

107 КУО/мл). Виготовлені зразки занурювали в агаризоване середовище, чашки з 

дослідними і контрольними зразками інкубували в термостаті 24-48 год. за 

температури 37ºС для пророщення бактерій та 48-72 год. за температури 28-

30ºС для грибів.  

З метою визначення стійкості тканин до дії морських грибів в Одеській 

філії інституту біології південних морів ім. А.О. Ковалевського НАН України 

за сприянням к.б.н. Копитіної Н.І. були проведені випробування щодо 

стійкості тканин до дії пліснявих грибів згідно з ГОСТ 9.048-89. В якості 

зразка був обраний текстильний матеріал зі 100% бавовни, який 

використовуються для виготовлення спецодягу. Такий вибір обумовлений 

підвищеною схильністю целюлозовмісних текстильних матеріалів до 

мікробіологічного руйнування з урахуванням кліматичних умов.  

У якості грибів використовували культури широко поширених 

облігатно (істинно) морських грибів, виділених з фрагментів деревини, 

відібраних на узбережжі Чорного моря: Arenariomyces trifurcatus Höhnk, E. B. 
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G. Jones 1954; Corollospora maritima Werdermann 1922; Nia vibrissa R. T. 

Moore, Meyers 1959, які є сапротрофами.  

Для виявлення причин руйнування тканини грибами, зразки однієї 

вибірки ділять на дві рівні групи і випробовують паралельно: першу групу – 

методом 1, другу групу – методом 2. Суть методу 1 полягає в тому, що 

зразки, очищені від зовнішніх забруднень, заражають водною суспензією 

спор грибів і витримують в умовах, оптимальних для їх розвитку, протягом 

28 діб. Експозицію зразків вели в термостаті за температури 29 ± 2°С і 

відносній вологості більше 90% протягом 28 діб (Додаток Е). У процесі 

випробувань кожні 7 діб кришки ексикаторів відкривали на 3 хвилини для 

доступу повітря. За методом 2 зразки тканини без очищення від зовнішніх 

забруднень були заражені водною суспензією спір грибів та витримані в 

умовах, оптимальних для їх розвитку, протягом 28 діб. Грибостійкість 

оцінювали за 5 баловою шкалою (ГОСТ 9.048-75), наведеною нижче:   

1 бал – у середовищі над зразком спостерігається ріст мікроорганізму, 

інтенсивність росту аналогічна інтенсивності росту навколо зразка;  

2 бали – у середовищі над зразком спостерігають ріст окремих колоній;  

3 бали – у середовищі над зразком відсутній ріст;  

4 бали – навколо зразка є зона затримки росту не більше 2 мм;  

5 балів – навколо зразка є зона затримки росту більше 2 мм. 

Для випробувань щодо визначення біостійкості за стандартною 

методикою (ГОСТ 9.060-75) було підготовлено суміш з піску, кінського гною 

і садової землі, узятих в рівних кількостях по масі, яку витримували протягом 

двох місяців за 20 ± 5°С із вологістю 30 ± 5% у деревинних ящиках. Перед 

початком випробувань ґрунт просіювали через сито і додавали воду до 

утворення однорідної кашки 2:1. З кожного випробуваного зразка вирізали 10 

пробних смужок основі розміром 25х30 мм.  Витримували протягом 10 та 30 

днів. Після обробляли водним розчином формаліну (40%-го) 10-15 хв. та 

висушували за кімнатної температури. 
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Паралельно такі ж зразки закопували в землю в природних умовах на 

відставні 200 м від Чорного моря за температури повітря 22-28°С та 

відносній вологості 80-85%. Дослідження проводились у серпні 2018р. Через 

10 та 30 днів струшували тканини від ґрунту та висушували (власна 

методика). Гарантійна похибка коефіцієнтів варіації (mc) при визначенні 

даного показника знаходилась у межах 3-5%. 

Коефіцієнт стійкості до мікробіологічного руйнування (%) 

розраховували за формулою: 

 

               ,                              (2.4) 

        де Рт – розривальне навантаження смужки тканини, після дії на неї 

комплексу ґрунтових мікроорганізмів  

            Ро – розривальне навантаження смужки тканини до її контакту з 

ґрунтовими мікроорганізмами. 

Тканина вважається біостійкою, якщо П = 80±5%.  

Ступінь узгодженості оцінок експертів  визначали за допомогою 

коефіцієнта конкордації (узгодженості) [168,169]: 
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де      S – суми квадратів відхилень рангів оцінок різних експертів; 

                N – кількість експертів; 

                n – кількість властивостей. 

             Визначається квадрат відхилення суми рангів кожного показника від 

середньої суми рангів за формулою:  
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Ступінь невипадковості узгодженості оцінок експертів визначається  за 

допомогою критерію згоди 2 (критерій Пірсона) для ступенів вільності, що 
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дорівнюють (n-1). Розрахункове значення критерію 2
розр  про значимість 

коефіцієнта конкордації визначають за формулою: 

                                               
 1

122




nnN

S
розр .                   (2.7) 

Визначаються коефіцієнти вагомості з урахуванням результатів 

ранжування за формулою: 

              𝑘𝑖 =  
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

,                         (2.8) 

        де Si – сумарний ранг і–того показника;  

    ∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1  – сума всіх рангів. 

 

Визначення відносних показників Ві проводили за формулами (1), (2): 

                        𝐵𝑖=
𝑃𝑖

𝑃𝑖баз
,                                    (2.9) 

                                                                         𝐵𝑖=
𝑃𝑖баз

𝑃𝑖
,                         (2.10) 

         де Рі – фактичне значення і-го показника (і = 1, 2, 3... n) якості продукції, 

що оцінюється; 

   Рібаз – базове значення і-го показника; 

   n – кількість оцінюваних показників. 

Для отримання комплексного показника якості застосовується 

формула: 

                              𝑄 =  ∑ 𝑘𝑖 × В𝑖 ,                            (2.11) 

        де kі – коефіцієнт вагомості і-го показника; 

     Ві – відносний показник якості; 

     n – число оцінюваних показників. 

           Розрахунок очікуваного економічного ефекту визначали за наступними 

формулами:  

- вартість ЕТС та МТС для просочування 1 м² тканини  (В) визначено за 

формулою: 

 

В=С×П×ВПР÷100 %,            (2.12) 
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          де С – ціна ЕТС, грн/г; 

              П – поверхнева густина, г/м²; 

              ВПР – вологий приріст, %. 

Вартість препарату для обробляння 2 000пог. м тканини розраховано за 

формулою: 

20002000  ШBB ,          (2.13) 

          де Ш – ширина тканини, м. 

Розрахунок економічного ефекту (Е, грн) від застосування нових 

препаратів ЕТС та МТС порівняно із препаратом зарубіжного виробництва 

Troysan 395 здійснено за формулою: 

)(395 МТСЕТСТ BВE                (2.14) 

 Результати експериментальних досліджень обробляли за допомогою 

програми «Microsoft Office Excel-2016», математичні моделі 

експериментальних кривих побудовані із застосуванням програми 

«MathCAD–2015».   

 

Висновки до розділу 2 

1. Виявлено, що в Україні фактично не виготовляються і не 

реалізуються як тканини, так і готовий спецодяг з антимікробними 

властивостями. Встановлено, що структура асортименту складається 

переважно з однокомпонентних та двокомпонентних тканин із різноманітним 

волокнистим складом.  

2. На підставі аналізу асортименту текстильних матеріалів для 

виготовлення спецодягу обґрунтовано вибір об’єктів дослідження – різних за 

кількістю волокнистого складу целюлозовмісних текстильних матеріалів. 

Вибір об’єктів дослідження обумовлюється необхідністю отримання нового 

екологічно безпечного асортименту текстильних матеріалів та готових 

виробів спеціального призначення.  
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3. Запропоновано нові  біоцидні препарати ЕТС, МТС і АТС, які є 

синтетичними аналогами природних фітонцидів, для обробляння 

целюлозовмісних матеріалів і виробів з метою підвищення їх зносостійкості, 

зокрема біостійкості.  

4. Охарактеризовано стандартні методи визначення показників 

споживних властивостей досліджуваних текстильних матеріалів, 

запропонована розроблена власна методика визначення біостійкості 

текстильних матеріалів та виробів.   

5. Запропоновано  більш деталізована класифікація біоцидних речовин 

для текстилю. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОСТІЙКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

ДО І ПІСЛЯ ОБРОБЛЕННЯ БІОЦИДНИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ТІОСУЛЬФОНАТНОЇ СТРУКТУРИ  

 

3.1 Обґрунтування способу та умов надання текстильним 

матеріалам антимікробних властивостей  

 

Відомо, що антимікробні текстильні вироби завдяки своїм 

властивостям стають захисним бар'єром на шляху проникнення 

мікроорганізмів до тіла людини. Але, враховуючи мінливу загально-

біологічну резистентність людського організму, з’являються нові види 

мікроорганізмів, стійкі до більшості біоцидних препаратів, змінюються 

також шляхи, способи передачі та тривалість їх життєдіяльності [170]. 

Враховуючи вищезазначене, перед нами постає задача дослідити 

антимікробну активність нових БПТС шляхом визначення їх дієвої 

концентрації та розробити ефективні умови рецептурно-технологічного 

режиму обробляння целюлозовмісних тканин. З цією метою у дослідження 

були взяті такі культури грибів Trihoderma viride Pers. ex S.F. Gray, 

Aspergillus niger van Tieghem, Penicillium funiculosum Thom, Paecilomyces 

variotii Bainier, Chaetomium globosum Kunze, що регламентовані 

нормативними документами [166] і мають руйнівний вплив на текстильні 

вироби. У результаті проведених випробувань щодо чутливості грибів до 

ЕТС, МТС та АТС визначено, що мінімально-дієва концентрація всіх трьох  

препаратів становить 0,05% (табл. 3.1). У додатку Ж також наведені 

результати випробувань, в тому числі й нового біоциду Біфіназол на основі 

природних фітонцидів, зокрема часнику [171], та Фундозолу – в якості 

контрольного біоциду, який застосовується в сільському господарстві як 

фунгіцид. Але біоцидний препарат Біфіназол був виключений з подальших 

досліджень, оскільки виявився неефективним вже на стадії визначення 
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стійкості до дії пліснявих грибів, тому далі в дослідженнях даний біоцид не 

представлений і в обробці тканин не застосовувався.  

 

Таблиця 3.1 - Мінімальна дієва концентрація тіосульфонатних 

препаратів для фунгіцидної (А) та фунгістатичної (Б) обробки 

Вид 

мікроорганізмів 

Мінімальна дієва концентрація, % 

ЕТС МТС АТС 

А Б А Б А Б 

Trichoderma 

viride 
0,055 0,006 0,055 0,0185 0,006 0,015 

Aspergillus 

niger 
0,055 0,0185 0,055 0,0185 0,006 0,015 

Penicillium 

funiculosum 
0,0185 0,006 0,0185 0,006 0,006 0,015 

Paecilomyces 

variotii 
0,0185 0,006 0,055 0,002 0,006 0,015 

Chaetomium 

globosum 
0,055 0,006 0,055 0,006 0,006 0,008 

 

Як видно з таблиці 3.1,  всі три БПТС  при концентрації 0,05%  є 

стійкими до пліснявих грибів та можуть бути застосовані для фунгіцидної та 

фунгістатичної обробки текстильних матеріалів.  

Серед ефективних способів надання антимікробних властивостей 

текстильним матеріалам, найбільш простим та економічним вважається 

просочення. Тому, для обробки було обрано саме цей спосіб. 

Експериментальні випробування проводились на чистобавовняній тканині. 

Термообробку здійснювали за температури від 50 до 70°С, оскільки такі 

параметри температурного режиму не руйнують мікроструктуру волокон, а 

самі біоциди не втрачають своїх властивостей. З метою отримання 

антимікробних текстильних матеріалів більш тривалої дії, нами було 

вирішено в наступному експерименті збільшити концентрацією препаратів.  

У таблиці 3.2 наведені результати дії обробки чистобавовняної тканини ЕТС, 

МТС та АТС у концентрації 0,1% та 0,5%  
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Таблиця 3.2 - Вплив температурного режиму та концентрації на 

розривальне навантаження 100 % бавовни, обробленої ЕТС, МТС та АТС 

Температура 

обробки, °C 

До 

обробки 

Розривальне навантаження, кгс 

Рр, кгс ЕТС МТС АТС 

Концентрація препаратів, % 

0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 

50  

 

74,5 

75,7 75,9 75,5 76,0 75,9 76,3 

60 76,1 76,1 76,0 76,3 75,7 75,9 

70 76,4 76,7 75,7 75.9 75,5 75,7 

Примітка. Гарантійна похибка коефіцієнта варіації (mc) знаходилась у межах 0,5 %.  

 

На підставі отриманих даних (табл. 3.2) було проведено математичне 

моделювання методом повного факторного експерименту та представлений 

на рис. 3.1 для етилового біоциду. Моделі для біоцидів МТС та АТС наведені 

у додатку З.  

 

Рис. 3.1 - Залежність розривального навантаження Y від концентрації ЕТС 

(Х1) та параметрів термообробки (Х2) 

У = 75,8 + 0,0075 *Х1+ 2* Х2 (трьохмірний графік) 
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З аналізу графічної залежності можна побачити, що для всіх 3 біоцидів 

збільшення концентрації призводить до підвищення показників 

розривального навантаження. Спираючись на результати таблиці 3.2, можна 

констатувати, що для ЕТС оптимальною температурою обробки є 70°C, для 

МТС – 60°C, для АТС – 50°C, при яких показник розривального 

навантаження чистобавовняної тканини є максимальним: при обробці 

етиловим біоцидом - підвищується на 2,2 кгс (2,95%); метиловим та аліловим 

– на 1,8 кгс (2,4%). Але, враховуючи значимість коефіцієнта регресії, також 

можна стверджувати, що температурний режим обробки в межах 50-70°C 

суттєво не впливає на показники міцності бавовняної тканини, тому 

термообробку всіх 3 біоцидів можна здійснювати за температури 50°C, що є 

більш економічним та ресурсозберігаючим.  

          Для визначення антимікробної активності текстильних матеріалів, 

оброблених ЕТС, МТС та АТС за розробленим способом, нами було 

досліджено вплив біоцидів на гальмування росту мікроорганізмів, які 

частіше зустрічаються в навколишньому середовищі і мають руйнівний 

вплив, зокрема Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Mycobacterium luteum, 

Candida tenuis та Aspergillus niger. Результати випробувань наведені у табл. 

3.3.  

Таблиця 3.3 - Фунгібактерицидна активність досліджуваних сполук 

(метод А) на чистобавовняній тканині, обробленої препаратами БПТС 

Препарат Концентрація, 

% 

Діаметр зон пригнічення росту мікроорганізмів, мм 

E. coli S.aureus M. luteum C. tenuis A. niger 

ЕТС 0,05 6,5 7,7 7,0 12,1 10,5 

0,1 11,0 12,0 20,0 36,0 18,0 

0,5 28,0 34,7 49,0 69,0 40,0 

МТС 0,05 5,0 8,3 6,1 10,2 9,6 

0,1 9,0 15,0 12,4 25,7 15,7 

0,5 35,0 32,0 67,5 56,0 44,0 

АТС 0,05 4,3 5,0 6,0 9,5 9,0 

0,1 8,5 11,0 12,7 15,4 13,7 

0,5 25,0 33,7 43,0 50,0 20,0 

 



91 

Результати табл. 3.3 підтверджують що при концентрації 0,5% 

спостерігається кращий фунгібактерицидний ефект, завдяки якій одночасно 

можна підвищити не тільки розривні характеристики, але й подовжити 

тривалість антимікробної дії. Тому подальші дослідження будуть 

проводитись виходячи з концентрації препаратів – 0,5%. Але також можна 

побачити, що при концентраціях 0,05% та 0,1% антимікробна активність 

текстильних матеріалів залишається достатньо високою для всіх трьох 

біоцидів.  

         

3.2 Дослідження антимікробних властивостей текстильних 

матеріалів, оброблених біоцидними препаратами тіосульфонатної 

структури 

 

Відомо, що текстильні матеріали з натуральних волокон забезпечують 

відмінні умови для розвитку і росту мікроорганізмів через здатність 

утримувати вологу і мікробні ферменти. Целюлоза відома у всьому світі як 

найпоширеніша, поновлювана і майже невичерпна сировина із захоплюючою 

хімічною структурою і властивостями. Враховуючи ці факти, надання 

текстильним матеріалам антимікробних властивостей пов’язане із 

необхідністю захисту тканин від дії мікроорганізмів та захисту людського 

організму від дії патогенної мікрофлори. Плісняві гриби, дріжджі і бактерії 

живуть і розвиваються там, де є для них відповідні умови – волога, поживне 

середовище, необхідна температура. Процес розкладу клітковини волокон 

рослинного походження відбувається в результаті дії екзоферментів, які 

виділяються мікроорганізмами. Гіфи міцелія грибів проникають всередину 

волокна і руйнують його з внутрішньої і зовнішньої сторін [76].  

Процес мікробіологічного розкладу рослинних волокон проходить по-

різному і з різною інтенсивністю, в залежності від умов зберігання та 

експлуатації готових виробів. Вплив мікроорганізмів зростає в результаті 

тривалого зберігання сировини та експлуатації готових виробів у вологих 
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приміщеннях, при постійному контакті з ґрунтом або водою. Розвиток грибів 

у виробах виявляється у вигляді плям різного кольору, а саме:  

- жовто-помаранчеві плями є результатом розвитку грибів Oidium 

aurautiacum, Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus glaucus;  

- зелені та оливково-зелені – Penicillum crustaceum, Penicillum glaucum, 

Aspergillus galucus, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumnigatus, а також 

Trichoderma viride i роду Botrytis;  

- червоні плями – Aspergillus ruber, Aspergillus roseus;  

- фіолетові плями – гриби роду Fusarium;  

- бронзові плями – Cladosporium herbarium i гриби роду Hormodendrum;  

- темно-бронзові та чорні плями – Mucor mucedo, Rhizopus nigricans, 

Aspergillus niger, Aspergillus terreus, а також гриби родів Stemphylium i 

Curvularia. У зв’язку з цим, було вирішено визначити чутливість БПТС до дії 

деяких вище перерахованих біодеструкторів.  

Доцільність використання нових антимікробних препаратів для захисту 

текстильних матеріалів від мікробіологічних пошкоджень визначали з 

урахуванням наступних факторів: 

 визначення наявності на досліджуваних текстильних виробах 

мікроорганізмів, які є основними біодеструкторами; 

 вибір та обґрунтування бактерій та тест-грибів, які спричиняють 

реальний процес пошкодження досліджуваних бавовняно-поліефірних 

тканин для спецодягу; 

 обґрунтування вибору критеріїв оцінки ефективності використання 

препаратів ЕТС, МТС та АТС для оброблення дослідних варіантів тканин і 

спецодягу з них. 

Оцінку величини антимікробного ефекту на досліджуваних бавовняно-

поліефірних тканинах після їх оброблення препаратами ЕТС, МТС та АТС 

проводили за критерієм зменшення зони росту колоній мікроорганізмів (в 

мм). Отримані результати досліджень наведені на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 - Антимікробна активність текстильних матеріалів, оброблених 

біоцидними препаратами ЕТС, МТС та АТС 

 

У результаті проведених випробувань доведено, що ЕТС, МТС та АТС 

вибірково гальмують життєдіяльність мікроорганізмів (фотознімки 

представлені у додатку И). При цьому встановлено, що величина затримки 

зони росту обраних тест-культур мікроорганізмів залежить не тільки від 

препарату та його концентрації, але й від фізіологічної групи й виду 

мікроорганізмів та волокнистого складу тканин (відповідного 

співвідношення бавовняних та поліефірних волокон) [172,173]. Для прикладу 

візьмемо зразок № 3 із вмістом волокон бавовни – 35% та поліефіру – 65%. 

Так, наприклад, якщо на гальмування росту бактерій Mycobacterium luteum і 

Staphylococcus aureus впливають всі обрані препарати – ЕТС, МТС та АТС, 

то для гальмування росту бактерій Escherichia coli тільки препарат ЕТС.  

Грамнегативна Е. соli найменш чутлива до дії трьох біоцидних препаратів, 

можливо, внаслідок особливої побудови клітинної стінки. Що стосується 

Candida tenuis – зона затримки росту найбільша – 67 мм у чистобавовняної 

тканини, обробленої ЕТС, але однакову дію можна побачити і на зразках 

тканин, оброблених МТС та АТС. Що стосується грибу Mucor, то цей рід 

грибів не викликає справжнього розпаду целюлози, а скоріше має характер 
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поверхневого росту, але також знижує фізико-механічні та фізико-хімічні 

властивості волокон. Результати досліджень ще раз підтверджують, що 

найбільш агресивним мікроорганізмом серед грибів є Aspergillus niger, що 

викликає справжній розпад целюлози. Що стосується росту колоній грибів 

Aspergilllus niger, то він гальмується тільки препаратом ЕТС та МТС. Кращий 

ефект біостійкості досягається на чистобавовняній тканині. Але негативні 

результати маємо при дослідженні синтетичних тканин, де зона затримку 

росту грибу в усіх зразках встановлює 0 мм, це пояснюється можливо 

поганим закріпленням біоцидних речовин на поліефірних волокнах з 

урахуванням їх хімічної будови, оскільки вони мають низьку здатність 

поглинання.   

Але, в цілому, результати досліджень щодо визначення антимікробної 

активності на целюлозовмісних тканинах вказують на високу ефективність 

обробки біоцидних препаратів тіосульфонатної структури.  

 

3.3. Оцінка біостійкості текстильних матеріалів після контакту з 

ґрунтовими мікроорганізмами 

 

Відомо, що мікробіологічне руйнування тканин відбувається внаслідок 

дії бактерій та грибів, що призводить також до зниження фізико-механічних 

властивостей та функціональності спецодягу. Тому, підвищення показників 

міцності на розрив текстильних виробів є одним із пріоритетних задач, що 

постає перед нами, враховуючи умови праці робітників механічних цехів, 

докерів та портових працівників.  

Отже, окрім зони затримки росту досліджуваних тест-культур 

мікроорганізмів на бавовняно-поліефірних тканинах, були використані ще 

два інші критерії: зміна чисельності мікроорганізмів на тканинах та зміна 

розривального навантаження тканин після їх контакту з ґрунтовими 

мікроорганізмами. Оцінку величини антимікробного ефекту на 
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досліджуваних бавовняно-поліефірних тканинах після їх оброблення 

препаратами ЕТС, МТС та АТС проводили: 

- за зменшенням чисельності волокноруйнівних і патогенних 

мікроорганізмів на досліджуваних тканинах після їх антимікробної обробки 

препаратами ЕТС, МТС та АТС (КУО на 100 см2 тканини); 

- за зниженням коефіцієнту біостійкості у тканинах (у %), оброблених 

препаратами ЕТС, МТС та АТС, після контакту з комплексом ґрунтових 

мікроорганізмів (ГОСТ 9.060-75).  

Слід відмітити, що в наших дослідженнях, окрім стандартної 

методики, використовувалась і власна методика оцінки біостійкості 

текстильних матеріалів, зміст якої полягав в тому, що зразки тканин до і 

після їх антимікробного оброблення поміщали в чорнозем на глибину 15 см, 

що не містив ні піску, ні гною, а тільки городній ґрунт, який знаходився на 

відстані 200 м від берега Чорного моря [174]. Отримані результати 

досліджень наведені у табл. 3.4-3.5. Досліди із зануренням у ґрунт 

контрольних необроблених зразків показали, що протягом 10 і 30 днів 

відбувається мікробне заселення через накопичення грибів, бактерій та 

актиноміцетів. З матеріалів таблиці 3.4 видно, що рівень наростання 

мікроорганізмів усіх груп на тканинах у контролі зворотно корелює із 

вмістом поліефірних волокон, оскільки штучні волокна не є субстратом для 

належного розвитку більшості мікроорганізмів.  

Ця закономірність справедлива як для бактерій, так і актиноміцетів та 

пліснявих грибів, у тому числі й целюлозоруйнівних. На оброблених 

варіантах тканин також спостерігалось поступове накопичення 

мікроорганізмів зазначених груп у 1,5-2 або більше разів через 30 днів 

порівняно із 10-денним періодом, але абсолютні значення були істотно 

меншими (у середньому в 3 рази) за контрольні. Обробка тканин БПТС 

підвищила їх біостійкість, наприклад: на зразках, оброблених ЕТС, кількість 

грибів знизилась приблизно у 6 (варіант 1), 7 (варіант 2), 9 (варіант 3)  

порівняно із контролем через 10 днів дослідження та у 6 (варіант 1), 7 
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(варіант 2 та 3) разів через місяць. Що стосується варіанту 4, то 

антимікробний ефект мінімальний у порівнянні з іншими варіантами тканин, 

це, по-перше, пояснюється компонентним складом, оскільки поліефірні 

волокна менш піддаються впливу біодеструкторів, також низьким 

поглинанням волокон та закріпленням біоцидних препаратів. На тканинах із 

100% бавовни та поліефірної (50%/50%) найбільш ефективно гальмував 

накопичення грибів препарат ЕТС, на другому місці – МТС і на третьому – 

АТС.  

Кількість целюлозоруйнівних бактерій на тканинах майже не залежила 

від виду біоцидного препарату. Розвиток бактерій як у контролі, так і на 

оброблених тканинах знижується також із підвищенням долі поліефіру в 

складі тканин. Як свідчить аналіз даних таблиці 3.4, обрані тест-культури 

бактерій і грибів на досліджуваних тканинах характеризуються вибірковою 

чутливістю до біоцидних препаратів ЕТС, МТС та АТС. При цьому названі 

препарати більш ефективно гальмують життєдіяльність волокноруйнівних та 

патогенних бактерій.  

Що стосується отриманих даних  (табл. 3.5) за розробленою нами 

методикою, то тенденція гальмування росту мікроорганізмів збігається 

ідентично зі стандартною методикою, але встановлено, що в природних 

умовах тканини піддаються більшому впливу мікробіологічних руйнувань, і 

кількість виявлених бактерій та грибів значно більше, ніж при 

випробуваннях у лабораторних умовах. Це має, звичайно, логічне пояснення, 

пов’язане з природним середовищем та вологістю ґрунту у морській зоні. 
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Таблиця 3.4 – Оцінка ефективності антимікробної обробки після контакту з ґрунтовими мікроорганізмами (за 

стандартною методикою) 

№ 

вар 

Волок 

склад 

Вид 

оброб

ки 

Кількість мікроорганізмів, тис./г абсолютно сухої тканин 

Загальна кількість мікроорганізмів Кількість целюлозоруйнівних 

мікроорганізмів 

Гриби Бактерії Актиноміцети Всього Гриби Бактерії Всього 

10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 

 

 

1 

бавовна 

100% 

 

БО 76,4 153 21,3 50,6 3,63 14,0 101,3 217,6 14,2 28,3 1,7 2,3 15,9 30,6 

ЕТС 13,5 27,2 5,14 19,6 0,32 1,4 18,96 48,2 2,5 4,1 0,2 0,6 2,7 4,7 

МТС 21,7 32,1 6,7 14,3 0,87 2,8 29,27 49,2 2,5 4,3 0,4 0,7 2,9 5,0 

АТС 25,3 40,9 7,1 23,3 0,9 3,4 33,3 67,6 2,8 4,5 0,4 0,7 3,2 5,2 

 

 

2 

 

50% 

бав., 

50% ПЕ 

БО 69,2 134,3 23,5 39,7 3,0 13,8 95,7 187,8 11,5 19,6 1,4 2,7 12,9 22,3 

ЕТС 9,5 18,2 3,4 8,3 0,28 1,0 13,18 27,5 2,1 3,8 0,6 1,7 2,7 5,5 

МТС 11,3 25,4 4,2 10,6 0,33 1,1 15,83 37,1 2,7 4,0 0,6 2,0 3,3 6,0 

АТС 11,9 28,2 4,2 12,4 0,36 1,1 16,46 41,7 2,6 4,3 0,6 2,4 3,2 6,7 

 

 

3 

 

35% 

бав., 

65% ПЕ 

БО 68,1 100,7 22,2 40,4 3,6 12,9 93,9 154,0 6,7 13,2 1,1 2,5 7,8 15,7 

ЕТС 7,4 14,4 5,4 8,9 0,34 0,8 13,14 24,1 1,4 2,2 0,3 0,9 1,7 3,1 

МТС 7,5 15,0 5,5 10,1 0,42 0,8 13,42 25,9 1,5 2,5 0,5 1,2 2,0 3,7 

АТС 7,8 15,2 5,4 10,4 0,53 0,8 13,73 26,4 1,5 2,5 0,7 1,5 2,2 4,0 

 

 

4 

 

20% 

бав, 

80% ПЕ 

БО 24,3 37,7 24,5 36,5 2,0 6,6 50,8 80,8 1,8 2,6 1,0 1,7 2,8 4,3 

ЕТС 20,3 27,5 17,1 20,4 0,5 2,4 37,9 50,3 0,8 1,6 0,4 1,0 1,2 2,6 

МТС 23,2 27,5 17,0 20,7 0,5 2,5 40,7 50,7 0,9 1,7 0,4 0,9 1,3 2,6 

АТС 23,0 27,0 17,2 20,6 0,5 2,5 40,7 50,1 0,9 1,6 0,5 1,1 1,4 2,7 
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Також в результаті експерименту встановлено, що кількість пліснявих 

грибів значно більше впливає на дослідні зразки у порівнянні з результатами, 

отриманими за стандартною методикою в лабораторних умовах.  

Наочно результати оцінки ефективності антимікробної обробки після 

контакту з ґрунтовими мікроорганізмами за стандартною та розробленою 

методикою наведені на рис. 3.3.  

Цей факт також підтверджується результатами досліджень [176-178], 

згідно з якими вчені Інституту біології Південних морів (м. Одеса) в районі 

Одеської затоки (де й був проведений наш експеримент), виявили 56 видів 

грибів. У виділених мікрокомплексах води домінували наземні гриби 

Stachybotrys chartarum (27,5%) і Penicillium sp. (20,0%). Виявлено також 12 

нових для Чорного моря видів облігатно морських грибів: Carbosphaerella 

leptosphaerioides, Corollospora lacera, Haligena elaterophora, Halosarpheia 

phragmicola, Lulworthia grandispora, L. uniseptata, Gloniella clavatispora, 

Savoryella lignicola, Zopfiella latipes, Cirrenalia basiminuta, Cumulospora 

marina, C. varia. 

Спори та обривки міцелію грибів виявлені також на поверхні морської 

піни Чорного моря. Місцезнаходження нових видів грибів в основному 

пов'язане з портами, у зв’язку з чим висловлено припущення про часткове 

збагачення мікобіоти Чорного моря за рахунок антропогенного занесення 

пропагул грибів з інших акваторій. Відомо, що з морських видів грибів, які 

живуть як у воді, так і в ґрунті, руйнуючий вплив на текстиль мають 

Arenariomyces trifurcates,  Corollospora maritime та Nia vibrissa. На підставі 

таких даних нами було вирішено визначати вплив таких грибів на тканини.  
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Таблиця 3.5 – Оцінка ефективності антимікробної обробки після контакту з ґрунтовими мікроорганізмами (за 

методикою, розробленою автором) 

№ 

ва

р. 

Волок. 

склад 

Вид 

оброб

ки 

Кількість мікроорганізмів, тис./г абсолютно сухої тканин 

Загальна кількість мікроорганізмів Кількість целюлозоруйнівних 

мікроорганізмів 

Гриби Бактерії Актиноміцети Всього Гриби Бактерії Всього 

10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 10дн 30дн 

 

 

1 

бавовна 

100% 

 

БО 95 185 20,3 48,6 9,7 21,0 113 239,6 12,4 30,0 1,9 2,7 14,3 32,7 

ЕТС 16,3 23,2 5,0 14,2 0,5 2,4 21,2 39,8 2,4 4,9 0,6 1,0 3,0 5,9 

МТС 27,7 35,1 5,7 15,3 0,9 2,8 31,3 53,2 2,6 5,1 0,8 1,4 3,4 6,5 

АТС 26,7 42,3 7,1 18,2 0,9 3,5 34,7 64,0 2,9 7,5 0,9 2,0 3,8 9,5 

 

 

2 

 

50% 

бав., 

50% ПЕ 

БО 73,4 154,7 20,5 41,3 4,2 15,4 98,1 211,4 14,5 20,3 1,7 2,3 16,2 22,6 

ЕТС 12,5 18,5 3,7 7,8 0,5 1,1 16,7 27,4 2,5 4,3 0,6 1,2 3,1 5,5 

МТС 14,3 28,1 4,0 11,2 0,6 1,3 18,9 40,6 2,7 4,0 0,7 1,5 3,4 5,5 

АТС 12,9 35,2 4,5 12,5 0,75 1,5 18,15 49,2 2,6 4,3 0,7 1,6 3,3 5,9 

 

 

3 

 

35% 

бав., 

65% ПЕ 

БО 70,4 110,7 29,2 43,6 4,1 12,5 103,7 166,8 7,3 14,2 1,4 2,5 8,7 16,7 

ЕТС 11,2 15,4 4,9 9,7 0,4 0,8 16,5 25,9 1,7 2,6 1,0 2,3 2,7 4,9 

МТС 13,5 17,0 5,9 10,0 0,5 0,9 19,9 27,9 1,5 2,5 0,5 1,0 2,0 3,5 

АТС 13,8 18,4 6,4 11,4 0,7 1,0 20,9 30,8 1,0 2,8 1,0 1,0 2,0 3,8 

 

 

4 

 

20% 

бав, 

80% ПЕ 

БО 41,3 58,7 25,5 37,0 2,7 3,6 69,5 99,3 1,0 2,1 0,7 1,3 1,7 3,4 

ЕТС 34,3 39,5 16,7 29,3 0,3 1,4 51,3 70,2 0,8 1,5 0,4 0,8 1,2 3,3 

МТС 35,2 39,5 17,0 30,5 0,5 1,7 52,7 71,7 0,8 1,7 0,4 0,7 1,2 2,4 

АТС 35,8 30,0 17,5 31,8 0,5 1,7 63,8 63,5 0,9 1,9 0,6 1,3 1,5 3,2 
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Рис. 3.3 - Оцінка ефективності антимікробної обробки після контакту з ґрунтовими мікроорганізмами (за 

розробленою та стандартною методикою) 
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У результаті випробувань, проведених відповідно до ГОСТ 9.048-89 за 

методом 1, було встановлено, що більшою активністю характеризуються 

гриби Arenariomyces trifurcatus  і Corollospora maritima (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 - Оцінка грибостійкості бавовняної тканини 

 

Вид гриба Оцінка (бали) 

Arenariomyces 

trifurcatus 

4 - Неозброєним оком чітко видно розвиток грибів, що 

покривають менш 25% випробуваної поверхні 

Corollospora 

maritima 

4 - (Неозброєним оком чітко видно розвиток грибів, що 

покривають менш 25% випробуваної поверхні) 

Nia vibrissa 
0 - (Під мікроскопом проростання спор і конідій не 

виявлено) 
        

 Фото зразків бавовняних тканин після проведення експозиції 

представлено на рисунку 3.4. 

Arenariomyces trifurcates  Corollospora maritime Nia vibrissa 

   

   

Рис. 3.4 – Вид досліджуваних зразків бавовняної тканини, засіяних 

морськими грибами після експозиції, збільшення 16Х  

 

За результатами оцінки стійкості до дії морських грибів-сапротрофів 

відповідно до балової системи  оцінювання (ГОСТ 9.048-89) досліджувану 

бавовняну тканину можна вважати грибостійкою, оскільки максимально 
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отриманий бал – 4, знаходиться в межах допустимого. Але при 

випробуваннях за методом 2 ГОСТ 9.048-89, на зразках тканини також 

виявили Aspergillus nidulans (Eidam) G. Winter 1884,  A. flavus Link 1809, A. 

glaucus (L.) Link 1809, Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 1912, Chaetomium 

globosum Kze., 1829, Penicillium sp., дані гриби є целюлозоруйнівними та 

вважаються грибами-космополітами, які не дозволили морським видам 

грибів облігатно розвиватися на зразках чистобавовняної тканини. Також 

слід відмітити,  що при випробуваннях за двома стандартними методами, 

зростання морських грибів було пригнічене швидкозростаючими наземними 

мікроорганізмами.  

 Таблиця 3.7 - Оцінка грибостійкості бавовняної тканини без очищення 

від зовнішніх забруднень 

Вид гриба 

Оцінка 

(бали) 

Без обробки 

Arenariomyces trifurcatus – був пригнічений зростанням 

наземних грибів 
5 

 

Corollospora maritima – був пригнічений зростанням 

наземних грибів 
5 

 

Nia vibrissa – був пригнічений зростанням наземних грибів 
5 

 
 

Aspergillus sp. Penicillium sp.  Chaetomium globosum  

   

Рис. 3.5 – Гриби-космополіти, які не дозволили облігатно розвитися 

морським грибам 
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Таким чином, вивчивши механізм взаємодії морських грибів із 

тканиною, можна зробити висновок, що морські гриби пригнічуються 

зростанням наземних грибів, тому не є доцільним проводити подальші 

випробування з морськими грибами після обробки тканин біоцидними 

препаратами.  

Результати випробувань з визначення біостійкості текстильних 

матеріалів після контакту з ґрунтом наведені у таблиці 3.8. 

 

         Таблиця 3.8 - Біостійкість текстильних матеріалів (за станд. методикою) 

 

№ 

вар. 
Волокнис 

тий  

склад 

 

Вид 

обробки 

Вихідні 

дані 

(за основою, 

кгс) 

Середнє 

розривальне 

навантаження 

після контакту з 

ґрунтом, кгс 

Коефіцієнт 

біостійкості (К, %) 

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 

 

Аналіз даних табл. 3.8 показує, що кращими за коефіцієнтом 

біостійкості виявились тканини, оброблені препаратом ЕТС, які порівняно з 

іншими препаратами, забезпечують вищий коефіцієнт біостікості. Також 

встановлено, що біоцидна обробка дозволяє підвищити коефіцієнт 

біостійкості в середньому на 30% та залежить від волокнистого складу 

тканини.  
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         Таблиця 3.9 – Біостійкість текстильних матеріалів (за розробленою 

методикою в природних умовах) 

№ 

вар. 

Волокнистий 

склад 

 

Вид 

обробки 

Вихідні 

дані 

(за основою, 

кгс) 

Середнє розривальне 

навантаження після 

контакту з ґрунтом, 

кгс 

Коефіцієнт 

біостійкості (К, 

%) після контакту 

з ґрунтовими 

мікроорганізмами 

10 днів  30 днів  10  30  

 

 

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 

 

Результати таблиці 3.9 ще раз підтверджують того факту, що в 

природних умовах тканини більш піддаються біоруйнуванням і середнє 

розривальне навантаження у природних умовах знижується в середньому на 

8-12% більше, ніж в лабораторних. Але при цьому, коефіціент біостійкості в 

природних умовах на 3-5% вище у порівнянні з результатами, отриманими в 

лабораторних умовах.  

Порівняльна характеристика коефіцієнтів біостійкості досліджуваних 

тканин до і після оброблення препаратами ЕТС, МТС та АТС за стандартною 

(ГОСТ 9.060-75) та розробленою методиками підтверджує можливість і 

доцільність використання на практиці оцінювання біостійкості тканин  

авторської методики, яка характеризується більшою зручністю і доступністю 

[179, 180]. Всі три біоцидні препарати можна застосовувати для захисту 

текстильних матеріалів та виробів від грунтових мікроорганізмів, але 

найсильнішим біоцидом серед трьох залишається ЕТС.  
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3.4 Дослідження стійкості антимікробних властивостей 

текстильних матеріалів до мокрих обробок 

 

На зносостійкість текстильних матеріалів та виробів впливає також 

багаторазове прання, під час якого вироби зазнають впливу фізико-хімічних 

та механічних чинників. Деякі автори вважають, що під час прання 80% 

зношування припадає на механічні пошкодження матеріалів і лише 20% – на 

хімічні.  

Але під час прання також втрачаються і антимікробні властивості та 

скорочується тривалість дії препаратів. Тому, доцільним є дослідження 

стійкості текстильних матеріалів з біоцидною обробкою до багаторазового 

прання.  

Антимікробну активність встановлювали експериментально після 1, 3 

та 10 прання у звичайній воді (додаток К).  Результати стійкості біоцидних 

препаратів після багаторазового прання наочно представлені на рис. 3.6-3.9.  

 

Рис. 3.6 - Стійкість антимікробної активності вар. 1 (100% бавовни) 

після 10-разового прання у звичайній воді 

40
44

20

40
43.5

19

39 41.4

18

36.6 38.9

16.9

69

56
50

69

54.8

47.3

67.4

52.1

44.9

63.8

49

41.3

49

28

35

25
28

35

25 27.5
33.6

23.2 24
30

20.7

34.7
32 33.7 34.7

32 33.7 34.2
30.9 30.8 32.4 30.1 28.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ЕТС МТС АТС ЕТС МТС АТС ЕТС МТС АТС ЕТС МТС АТС

До прання 1 пр 3 пр 10 пр

З
о
н

а
 з

а
т

р
и

м
к

и
 р

о
ст

у
 

м
ік

р
о
о
р

г
а
н

із
м

ів
, 
м

м

Aspergillus niger Canida tenuis Mycobacterium luteum Escherichia coli Staphylococcus aureus



106 

 

Рис. 3.7 - Стійкість антимікробної активності вар.2 (50%бав./50%ПЕ)  

після 10-разового прання у звичайній воді 

 

Рис. 3.8 - Стійкість антимікробної активності вар.3 (35%бав./65%ПЕ) 

після 10-разового прання у звичайній воді 

 

Рис. 3.9 - Стійкість антимікробної активності вар.4  (20%бав./80%ПЕ) 

після 10-разового прання у звичайній воді 
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Результати випробувань показали, що 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 зразків знизилася від 8,5 до 14% залежно від складу тканини 

та виду мікроорганізмів, у той час як у МТС цей показник коливався від 11,0 

до 15,0%, і найменш ефективним у порівнянні виявився біоцидний препарат 

АТС, де антимікробна активність біоциду після 10 прання знизилася від 15 

до 25 %.  Але, у цілому, можна констатувати, що всі біоцидні препарати 

володіють високими антимікробними властивостями і можуть ефективно 

застосовуватись у текстильній промисловості. Але з метою отримання більш 

тривалої антимікробної дії рекомендується використовувати ЕТС та МТС.   

За допомогою математичного прогнозування  нами було визначено, що 

антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблені біоцидом ЕТС 

повністю будуть втрачені у чистобавовняній тканині після 60-70 прання у 

звичайній воді, у змішаних тканин – після 56-60 прання, що стосується 

тканин, оброблених МТС: у чистобавовняній тканині – після 60-64, у 

змішаних тканинах – 51-56; текстильні матеріали, оброблені АТС, мають 

значно нижчі результати: у чистобавовняній тканині антимікробна активність 

триватиме до 50 прання, у змішаних тканинах – до 40-45.  

На рис. 3.10. та 3.11 наведені діаграми математичного прогнозування 

тривалості дії антимікробної активності тканин варіанту 1 та 2 після 

багаторазового прання звичайною водою. Математичне прогнозування для 

варіантів тканин 3 та 4 наведено в додатку Л. Результати випробувань щодо 

зміни лінійних розмірів після мокрих обробок наведені в додатку М, які 

показують, що біоцидна обробка не має суттєвого впливу на зміну лінійних 

розмірів [181].  
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Рис. 3.10 - Прогнозування тривалості антимікробної дії на тканині після багаторазового прання у звичайній воді 

(100% бавовни – вар.1) 
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Рис. 3.11 - Прогнозування тривалості антимікробної дії на змішаній тканині після багаторазового прання у 

звичайній воді (50%бав./50%ПЕ – вар. 2) 
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У цілому, можна стверджувати, що всі біоцидні препарати мають 

достатньо високу стійкість до мокрих обробок. Адже під час прання в 

дослідних варіантах тканин антимікробна активність етилового біоциду 

втрачається максимально 14% та метилового - 15%, що пояснюється 

кератолітичними властивостями та водонерозчинністю даних біоцидних 

препаратів.  

 

Висновки до розділу 3 

1. Вивчено можливість й обґрунтована доцільність використання у 

вітчизняному текстильному виробництві тіосульфонатних препаратів  ЕТС, 

МТС й АТС для антимікробного оброблення бавовняно-поліефірних тканин з 

метою їх ефективного захисту від деструкції целюлозоруйнівними та 

патогенними мікроорганізмами.  

2. Встановлено, що величина затримки зони росту обраних тест-

культур мікроорганізмів залежить не тільки від обраного тіосульфонатного 

препарату, його концентрації, волокнистого складу тканини, а й від 

фізіологічної групи і виду бактерій та грибів-біодеструкторів. 

3. Розроблено ресурсозберігаючий спосіб надання антимікробних 

властивостей текстильним матеріалам та виробам. Встановлено, що всі 3 

біоциди мають ефективну дію при мінімально-дієвої концентрації 0,05%, але 

при підвищенні концентрації до 0,5% спостерігається кращий ефект 

фунгістатичної та фунгібактеріостатичної активності, де показник 

розривального навантаження підвищується на 2,95%, для МТС та АТС – на 

2,4%.  

4. Випробування, проведені за методикою, розробленою автором, 

довели, що в природних умовах тканини піддаються більшому впливу 

мікробіологічних руйнувань і кількість виявлених бактерій та грибів значно 

більше, ніж при випробуваннях у лабораторних умовах. Експериментально 

доведено, що морські гриби пригнічуються зростанням наземних грибів. 

Кращим за коефіцієнтом біостійкості виявились тканини, оброблені 
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препаратом ЕТС. Порівняно з іншими препаратами, вони забезпечують 

вищий коефіцієнт біостійкості. Антимікробні властивості целюлозовмісних 

тканин залишаються достатньо високими після багаторазових мокрих 

обробок.  
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РОЗДІЛ 4  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЦИДНОЇ ОБРОБКИ НА 

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА 

ВИРОБІВ 

 

4.1 Дослідження функціональних властивостей текстильних 

матеріалів, оброблених біоцидними препаратами 

 

Вагомим фактором у визначенні якості сучасного робочого одягу, крім 

високих експлуатаційних властивостей, є його здатність забезпечувати 

комфортні умови експлуатації, що, в основному, зумовлюється відповідними 

гігієнічними  властивостями. Як свідчать отримані дані (табл. 4.1), обробка 

тканин усіма видами препаратів ці властивості суттєво не знижує, а за 

деякими показниками, навіть підвищує. 

Таблиця 4.1 - 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 
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Так, значення гігроскопічності залишається на рівні вихідних 

матеріалів і визначається практично їх сировинним складом, зростає 

здатність бавовняної тканини сорбувати рідку вологу повздовжніми 

капілярами. Невисока гігроскопічність 4-го варіанту тканини пояснюється 

тим, що більшість синтетичних волокон володіє малою здатністю до 

поглинання вологи, так як в їх складі майже відсутні гідрофільні групи.  

Для чистобавовняної тканини (варіант 1) дещо зменшується коефіцієнт 

повітропроникності, що, вочевидь, можна пояснити деяким ущільненням 

структури  в результаті сумісної дії вологи і тепла при біоцидних обробках. 

Для тканин, виготовлених із суміші гідрофільного (бавовна) і гідрофобного 

(ПЕ) волокон у різних співвідношеннях (зразки №2-4) такої тенденції немає і 

здатність тканин пропускати повітря після біоцидних обробок відповідає 

значенням, притаманним вихідним матеріалам.  

Як видно із аналізу даних табл. 4.1, суттєвий вплив на зміну показників 

фізичних властивостей досліджуваних бавовняно-поліефірних тканин має 

тільки їх компонентний склад (співвідношення бавовни і поліефірних 

волокон). Наявність в молекулах целюлози сильнополярних гідрофільних 

груп (ОН, NН2, СООН) створює значне силове поле, котре притягує і 

утримує молекули води, що і пояснює високу гігроскопічність цих тканин.  

Привертає увагу значне зниження водовбиральності для всіх 

оброблених зразків. Цей результат є безпосередньо пов’язаним з набуттям 

тканинами водотривкості, що можна пояснити кератолітичною дією 

препаратів, і для тих видів захисного одягу, які експлуатуються в умовах 

інтенсивного впливу вологи навколишнього середовища, можна вважати 

позитивним фактором. Також це пояснюється водонерозчинними 

властивостями препаратів, оскільки захисні шари є ліпофільними, це також 

затримує проникнення води. Особливо високий ефект досягається при 

обробленні препаратом ЕТС як чистобавовняної тканини, так і змішаної.  

Також з даних таблиці 4.1 та рисунків 4.1 та 4.2 видно, у 

чистобавовняних тканинах водовбиральність після обробки ЕТС знижується 
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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%.  

 

Рис 4.1 – Вплив виду обробки на водовбиральність та водотривкість 

чистобавовняної тканини (вар. № 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. 

 
Рис. 4.2 – Вплив виду обробки на на водовбиральність та 

водотривкість змішаної тканини (вар. № 2)                  

 

 Узагальнюючи результати досліджень за гігієнічними показниками до 

і після оброблення текстильних целюлозовмісних матеріалів біоцидними 

препаратами, можна дійти висновку, що кращим серед 3 біоцидів виявився 

ЕТС, на другому місці МТС і на 3 місці – АТС. Але, у цілому, обробка 

БО ЕТС МТС АТС

33.7

15.6
20.9 20.5

Водовбиральність, %

БО ЕТС МТС АТС

0

760 750 750
Водотривкість, Па

БО ЕТС МТС АТС

29.7

12.3 13.5 14.2

Водовбиральність, %

БО ЕТС МТС АТС

0

500

590 590

Водотривкість, Па



115 

тканин всіма біоцидними препаратами тіосульфонатної структури поліпшує 

ужиткові властивості целюлозовмісних текстильних матеріалів [182-187].  

У цілому, результати досліджень з надання антимікробних 

властивостей новими малотоксичними біоцидними речовинами ЕТС, МТС та 

АТС свідчать про те, що обробка названими препаратами дозволяє отримати 

на цих тканинах одночасно два бажані ефекти – біостійкість і водотривкість 

[187]. 

Стійкість забарвлення до прання, поту, дистильованої води, прасування 

із запарюванням, тертя та світла визначали за зміною початкового 

забарвлення зразків, за допомогою шкал синіх еталонів в балах. Стійкість 

забарвлення до прасування оцінювали за ступенем зафарбовування суміжної 

бавовняної тканини. Результати досліджень оброблених бавовняних та 

бавовняно-поліефірних тканин наведені в табл. 4.2-4.3 

Таблиця 4.2 - Стійкість забарвлення досліджуваних тканин до прання, 

поту, води, прасування  

№ 

вар 

Обробний 

препарат 

Показники стійкості забарвлення тканини, бали, до дії 

БО прання БО поту БО 
дистильо 

ваної води 
БО 

прасування  

з запарюван 

ням 

бавовняна тканина, 100 % 

 

1 

 

ЕТС 

3/2 

4/3 

3/2 

4/4 

3/2 

4/4 

4 

4-5 

АТС 4/3 4/3 3-4/3 4-5 

МТС 4/3 4/3 4/3 4-5 

бавовняно-поліефірна, 50х50 % 

 

2 

 

ЕТС 

4/4 

4/4 

4/4 

4/4 

4/4 

4/4 

4 

4-5 

АТС 4/4 4/4 4-5/4-5 4-5 

МТС 4/4-5 4/4 4/4 4-5 

бавовняно-поліефірна, 20х80 % 

 

4 

ЕТС 
4-5 

4-5 

5 

4-5/4 

5 
4-5/4-

5 

5 

5 

5 

АТС 5 4 5 5 

МТС 4 5 5 5 

 

Оброблення досліджуваних текстильних матеріалів біоцидними 

препаратами суттєво не погіршує стійкість забарвлення до дії прання, поту, 

дистильованої води, прасування із запарюванням. Отримані в результаті 
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антимікробного оброблення тканини характеризуються задовільною 

стійкістю до різних видів обробки. При цьому оброблення ЕТС виявилось 

більш ефективним, ніж оброблення аліловим та метиловим біоцидом.  

Також необхідно відмітити, що обробка досліджуваних тканин 

біоцидними препаратами не понижує, а навпаки, підвищує стійкість 

забарвлення до прання, поту, дистильованої води, прасування. Більш 

наглядно ці зміни помітні на чистобавовняній тканині. Так, показник 

стійкості до прання без обробки на бавовняній тканині отримав 3/2 бали, а 

після оброблення досліджуваними препаратами – 4/3. Подібна ситуація 

зберігається на бавовняній тканині, обробленій ЕТС аліловим та метиловим 

біоцидом, при дослідженні стійкості до поту та дистильованої води. 

 

Таблиця 4.3 - Стійкість забарвлення досліджуваних тканин до сухого і 

вологого тертя, світла   

№ 

Вар. 

Обробний 

препарат 

Показники стійкості забарвлення тканини,  

бали, до дії 

без 

обробки 

сухого 

тертя 

без 

обробки 

вологого 

тертя 

без 

обробки 
світла 

бавовняна тканина, 100 % 

 

1 

 

ЕТС 

4 

4 

2-3 

3 

3 

3 

АТС 4 3 3 

МТС 4 3 3 

бавовняно-поліефірна, 50х50 % 

 

2 

ЕТС 

4 

5 

3 

3 

4 

5 

АТС 5 4 4 

МТС 5 4 4 

бавовняно-поліефірна, 20х80 % 

 

4 

ЕТС 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

АТС 5 5 5 

МТС 5 5 5 

 

Необхідно відмітити низькі показники світлостійкості забарвлення 

чистобавовняної тканини порівняно з рештою тканин [184]. З аналізу даних 

табл. 4.2-4.3 також видно, що стійкість забарвлення чистобавовняної  

тканини до дії всіх чинників фізико-хімічного зношування дещо нижча 
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порівняно з досліджуваними бавовняно-поліефірними тканинами, це 

обумовлено особливостями надмолекулярної структури бавовняних волокон. 

Отже, у результаті проведених досліджень встановлено ефективність 

біоцидного оброблення бавовняних та бавовняно-поліефірних текстильних 

матеріалів для виготовлення спецодягу до дії прання, поту, дистильованої 

води, прасування із запарюванням, вологого та сухого тертя. Оцінюючи 

стійкість забарвлення досліджуваних тканин після оброблення біоцидними 

препаратами, встановлено, що кращі результати стійкості забарвлення 

отримуємо на бавовняно-поліефірних тканинах.  

 

4.2  Вплив біоцидного оброблення на світлостійкість текстильних 

матеріалів 

 

Як відомо, домінуючим чинником зношування текстильних матеріалів 

є тривала дія світлопогоди в умовах експлуатації. Причому, під дією 

світлопогоди, як правило, швидше руйнується нанесений на ці тканини 

барвник. Тому для забезпечення рівномірного світлостаріння волокнистої 

основи і пофарбування названих тканин важливе значення має такий 

цілеспрямований відбір для їх фарбування барвників і обробних 

антимікробних препаратів, які б гарантували отримання не тільки потрібної 

гами кольорів забарвлень, ефективний захист текстилю від мікробіологічної 

деструкції, але й більш повне і ефективне використання потенційного 

ресурсу волокнистої основи тканин в умовах їх експлуатації. Для 

обґрунтування можливості й доцільності використання у вітчизняному 

текстильному виробництві нових типів антимікробних тіосульфонатних 

препаратів (ЕТС, МТС, АТС) нами вивчено: 

 вплив ЕТС, МТС та АТС на зміну світлостійкості волокнистої основи 

досліджуваних тканин  та їх пофарбувань; 

 вплив ЕТС, МТС та АТС на зміну механічних властивостей 

досліджуваних текстильних матеріалів до і після 300 год. їх інсоляції. 
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Враховуючи реальні умови експлуатації спеціального одягу із 

досліджуваних тканин, доцільним було з’ясування впливу оброблення 

тіосульфонатних препаратів на зміну світлостійкості пофарбувань і 

волокнистої основи цих тканин. З цією метою було вивчено вплив 

волокнистого складу, способу фарбування та антимікробного оброблення на 

зміну світлостійкості пофарбувань і субстрату цих тканин. Результати 

проведених досліджень наведені у таблиці 4.4 і для наочності ілюструються 

на рис. 4.3-4.8. Зміну світлостійкості пофарбувань на досліджуваних 

тканинах після 100, 200 і 300 годин їх  інсоляції оцінювали за зміною 

показників їх світлості, насиченості, колірного тону та загального колірного 

контрасту. 

Аналіз даних табл. 4.4 дозволяє зробити такі загальні висновки:  

 світлостійкість пофарбувань на досліджуваних тканинах визначається 

за наступними чинниками – маркою обраного для фарбування барвника, 

волокнистим складом тканини, а також тривалістю сонячного опромінення; 

 найбільш стійкими до дії сонячного опромінення виявились бавовняно-

поліефірні тканини, найменш  світлостійкими – чистобавовняна тканина, яка 

більше піддається впливу сонячного опромінення. Встановлено, що всі три 

препарати ЕТС, МТС та АТС суттєво гальмують процес знебарвлення 

досліджуваних пофарбувань. Особливо це помітно після оброблення 

чистобавовняної тканини препаратом ЕТС, де загальний колірний контраст 

обробленої тканини після 300 годин опромінення становить 4,3 ΔΕ у 

порівнянні з необробленою - 16,4 ΔΕ [188,189]. Аналогічна динаміка 

зберігається на тканинах, оброблених МТС. Біоцидний препарат АТС має 

також високі показники, але дещо поступається ЕТС та МТС.  Встановлено, 

що у процесі опромінення тканин, препарати ЕТС, МТС та АТС беруть на 

себе частину падаючої на тканину сонячної енергії і тим самим гальмують 

процес знебарвлення наявного на цій тканині барвника. 
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Таблиця 4.4 - Вплив сонячного опромінення і виду оброблення на зміну колірних характеристик пофарбувань  

бавовняно-поліефірних матеріалів 

 

№ 

вар.   

 

В
о
л
о
к
н

и
ст

и
й

 

ск
л
ад

 
Вид 

обробки 

Колірні відмінності тканин після опромінення, год. 

за світлістю, 

ΔL 

за насиченістю, 

ΔC 

за колірним тоном,  

ΔH 

за загальним колірним 

контрастом, ΔΕ 

100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 

1. 

Б
ав

в
н

а 
1
0
0
%

 

 

БО 1,118 -5,251 -6,333 2,471 -13,390 -15,133 0,686 0,677 -0,963 2,798 14,399 16,433 

ЕТС -1,251 -1,748 -2,906 -3,285 -4,641 -7,150 0,988 1,188 0,160 
3,052 

 

4,100 

 

4,320 

 

МТС -1,540 -0,835 -1,502 -3,701 -1,901 -3,311 -0,502 -0,839 -0,988 4,040 4,239 4,767 

АТС -4,475 -3,281 -3,171 -9,339 -7,039 -6,876 -2,510 -1,685 -1,608 6,656 7,747 7,941 

2 

5
0
%

 б
ав

.,
 

5
0
%

 п
о
л
іе

ф
ір

у
 

БО 0,008 0,059 0,051 0,359 0,412 0,513 -0,302 -0,107 -0,222 1,469 2,429 3,561 

ЕТС 0,031 0,278 0,219 0,359 0,948 0,267 -0,204 0,474 0,805 0,414 1,095 1,876 

МТС -0,292 0,310 -0,106 -0,410 0,641 -0,491 -1,069 0,884 -0,049 0,505 1,135 1,481 

АТС -0,020 0,310 0,277 -0,150 0,641 0,816 0,039 0,884 0,567 0,156 1,135 1,932 

3 

2
0
%

 б
ав

, 

8
0
%

 п
о
л
іе

ф
ір

у
 БО 0,091 -0,278 -0,428 0,308 -0,848 -1,323 0,295 0,895 0,838 0,436 1,264 4,623 

ЕТС 0,096 -0,006 -0,183 0,372 0,007 -0,524 -0,123 0,136 0,608 0,136 0,404 0,823 

МТС -0,180 -0,018 0,056 -0,916 -0,077 -0,336 -1,792 -0,124 -1,817 0,147 0,848 2,020 

АТС 0,048 0,131 -0,337 0,171 0,438 -1,045 0,135 0,111 1,033 0,223 0,471 1,507 
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Тому названі препарати можна вважати інгібіторами процесу знебарвлення 

пофарбувань досліджуваних тканин. У табл. 4.5, а також на рис. 4.3-4.8 

наведені результати дослідження щодо світлостійкості текстильних 

матеріалів до та після обробки.  

Таблиця 4.5 - Вплив сонячної радіації на зміну розривального 

навантаження целюлозовмісних тканин  

№  

В
о
л
о
к
н

и
ст

и
й

 

ск
л
ад

  

Вид 

обробки 

Розривальне навантаження, 

кгс 

До інсоляції Після 100год Після 200 год Після 300 год 

основа уток основа уток основа уток основа уток 

 

1 

Б
ав

о
в
н

а 
1
0
0
%

 

 

БО 74,5 42,9 69,8 38,4 63,5 35,0 55,8 29,8 

ЕТС 76,7 43,2 74,0 42,9 71,0 41,3 66,7 36,9 

МТС 76,3 43,0 72,0 43,3 69,6 40,1 63,2 36,3 

АТС 76,3 42,9 74,3 39,8 70,7 39,6 62,6 36,4 

2 

5
0
%

 б
ав

, 
5
0
%

 

п
о
л
іе

ф
ір

у
 БО 89,6 50,1 82,3 49,1 77,3 44,8 70,8 36,6 

ЕТС 90,8 49,9 90,1 49,2 87,7 46,4 79,4 40,7 

МТС 90,8 50,0 90,0 46,2 87,2 45,8 82,0 39,8 

АТС 90,5 50,3 89,8 49,4 86,6 44,4 80,1 39,4 

3 

3
5
%

 б
ав

, 
6
5
%

 

п
о
л
іе

ф
ір

у
 БО 91,5 48,5 87,0 41,4 85,4 36,4 75,7 38,5 

ЕТС 91,8 48,5 88,0 46,0 85,6 39,6 82,0 38,7 

МТС 91,9 48,4 87,7 45,3 85,7 38,9 81,8 35,5 

АТС 91,8 48,7 88,5 43,5 86,2 39,0 83,6 38,6 

4 

2
0
%

 б
ав

.,
 8

0
%

 

п
о
л
іе

ф
ір

у
 БО 63,0 33,6 61,6 30,5 58,8 28,7 50,9 23,0 

ЕТС 63,0 33,7 61,6 32,5 58,8 28,2 54,3 26,7 

МТС 63,1 33,5 61,8 32,0 59,6 28,7 53,8 26,5 

АТС 63,0 33,8 61,6 31,0 58,9 29,1 54,4 25,9 

 

 

Також встановлено, що бавовняні тканини є більш чутливі до тривалої 

дії сонячної радіації, ніж бавовняно-поліефірні та поліефірно-бавовняні. Так, 

наприклад, якщо після 300 годин сонячного опромінення тканина вар. 1 без 

обробки знизила своє розривальне навантаження за основою на 26,0%, то 

тканини варіантів 2, 3 і 4  відповідно на 20,9%; 17,2% і 19,2%. На рис. 4.3 - 
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4.8 наведені результати досліджень світлостійкості забарвлень текстильних 

матеріалів залежно від тривалості опромінення.    

 

 
 

Рис. 4.3 - Залежність світлостійкості забарвлень текстильного матеріалу 

(100% бавовни) від тривалості сонячного опромінення 

№ 

кривої 

Умовні 

позначення 

Вид 

оброблення 
Рівняння R2 

1 
 

БО  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 

 

 
Рис. 4.4 - Зміна розривального навантаження варіанту 1 після 100, 200 і 300  

годин  сонячного опромінення 
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Рис. 4.5 - Залежність світлостійкості забарвлень текстильного матеріалу (50% 

бав, 50% -ПЕ) від тривалості сонячного опромінення 

№ 

кривої 

Умовні 

позначення 
Вид оброблення Рівняння R2 

1 
 

БО - Без 

оброблення 
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 

 

 

Рис. 4.6 - Зміна розривального навантаження варіанту 2 після 100, 200 і 300  

годин  сонячного опромінення 
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Рис. 4.7 - Залежність світлостійкості забарвлень текстильного матеріалу (20% 

бав, 80% -ПЕ) від тривалості сонячного опромінення 

№  

кривої 

Умовні 

позначення 

Вид 

 оброблення 
Рівняння R2 

1 
 

БО Y = 6Е-0,5х2+0,005х-0,089 0,99 

2 
 

ЕТС Y = 7Е-0,6х2+0,000х-0,001 1 

3 
 

МТС Y = 3Е-0,5х2-0,000х-0,004 0,999 

4 
 

АТС Y = 2Е-0,5х2-0,001х+0,038 0,98 

 

 
 

Рис. 4.8 - Зміна розривального навантаження варіанту 4 після 100, 200 і 300  

годин  сонячного опромінення 
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Виявлено також, що препарати ЕТС, МТС та АТС, окрім захисту від 

світлостаріння пофарбувань, суттєво гальмують світлостаріння і 

волокнистої основи досліджуваних тканин. Особливо це помітно на 

чистобавовняних тканинах (вар. 1) і бавовняно-поліефірних тканинах (50% 

бав. і 50 % поліефірних волокон – вар.2). Так, наприклад, якщо до 

оброблення ЕТС, розривальне навантаження тканин вар. 1 і вар. 2 після 300 

год. їх опромінення знизилось відповідно на 26,0% і 20,9%, то після 

оброблення ЕТС в цих тканинах за основою розривальне навантаження 

знизилось відповідно на 13% і 12,5%. Аналогічна закономірність 

зберігається і після оброблення цих тканин препаратами МТС і АТС  [190-

192].  

Як видно із даних рис. 4.3-4.8, знебарвлення пофарбувань 

досліджуваних тканин відбувається значно швидше, ніж світлостаріння 

волокнистої основи. Ця закономірність характерна для всіх варіантів 

досліджуваних тканин. Також експериментально визначено, що препарати 

(ЕТС, МТС і АТС) ефективно захищають досліджувані пофарбування і 

волокнисту основу досліджуваних тканин від тривалої дії сонячного 

опромінення. Тому ці препарати можна розглянути як інгібітори процесу  

фотодеструкції одягових текстильних матеріалів. Адже при формуванні 

заданої біостійкості та світлостійкості текстильного одягового матеріалу, 

обов’язково слід враховувати не тільки їх стійкість до дїї різних 

фізіологічних груп і видів мікроорганізмів  (особливо волокноруйнівних), 

але й загальний вміст волокон, барвника і біоцидного препарату в процесі їх 

мікробіологічного і атмосферного старіння. При цьому, здатність 

гальмувати знебарвлення пофарбувань і світлостаріння волокнистої основи 

слід вважати одним із найважливіших переваг, обраних для дослідження 

тіосульфанатних препаратів.  
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4.3  Оцінка рівня безпечності текстильних матеріалів, оброблених 

біоцидними препаратами 

 

Текстильні матеріали і сировина можуть бути джерелом негативної дії 

комплексу хімічних речовин під час виробництва. Наприклад, для 

оздоблення та надання текстильним матеріалам специфічних властивостей 

застосовують барвники, сполуки та обробні препарати, які містять важкі 

метали. Їх застосування не тільки знижує рівень екологічності виробу, але й 

негативно впливає на навколишнє середовище. Ці речовини можуть бути 

складними багатокомпонентними системами, які не завжди повністю 

вилучаються з виробів і матеріалів на різних етапах технологічного процесу. 

Дослідження екологічної безпечності целюлозовмісних текстильних 

матеріалів з антимікробними властивостями є актуальним науковим 

завданням, яке має важливе практичне значення. Адже, потрапивши в наш 

організм, важкі метали можуть накопичуватись у кістках та різних органах, 

спричиняючи їх дисфункцію. Велика концентрація важких металів в 

організмі може призводити до захворювань: раку, гострої та хронічної 

ниркової недостатності, аутизму, внутрішньоутробної загибелі плода, хвороб 

серцево-судинної та нервової систем, порушень обміну речовин, також вони 

можуть сприяти виведенню з організму корисних елементів – магнію, 

кальцію та інших [193,194]. 

Враховуючи вищезазначене, велику увагу приділено дослідженню 

безпечності текстильних матеріалів. Під час проведення хімічних досліджень 

був врахований той факт, що основними забруднювачами вважаються вісмут, 

кадмій, кобальт, марганець, мідь, цинк, нікель, олово, ртуть, свинець, сурма, 

хром, із переліку яких свинець, ртуть і кадмій віднесені до глобальних 

забруднювачів навколишнього середовища першого класу небезпечності. 

Вони можуть залишатися на поверхні чи в структурі текстильного матеріалу, 

що негативно впливає також на організм людини, викликаючи різні 

біологічні ефекти (алергені, шкірно-подразнюючі) з різною тривалістю дії та 
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часом виявлення. Вміст важких металів у витяжці важких металів на 

досліджуваних тканинах представлені у табл. 4.6. Валовий вміст важких 

металів досліджуваних тканин наведений в додатку Н. 

Таблиця 4.6 - Визначення вмісту важких металів в текстильних 

матеріалах 
Зразки  Вміст металів, виявлених у витяжці 0,07М HCL, мкг/кг 

Co 

кобальт 

Cr 

хром 

Cu 

мідь 

Ni 

нікель 

Pb 

свінець 

Cd 

кадмій 

As 

миш’як 

Hg 

ртуть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вимоги 

ДСТУ, 

мкг/г [195] 

4,0 2,0 50,0 4,0 1,0 0,1 1 0,02 

Вимоги 

ЕКО-Текс 

(частин на 

мільйон ) 

[196] 

4,0 2,0 5,0 4,0 1,0 0,1 1 0,02 

Варіант  № 1  

БО <0,05 0,537 8,84 0,348 0,406 0,045 <0,05 <0,010 

ЕТС <0,05 0,535 8,84 0,348 0,406 0,045 <0,05 <0,010 

МТС <0,05 0,537 8,83 0,347 0,405 0,045 <0,05 <0,010 

АТС <0,05 0,537 8,84 0,348 0,406 0,045 <0,05 <0,010 

Варіант  № 2  

БО  <0,05 1,30 26,3 0,195 0,384 0,070 <0,05 <0,010 

ЕТС <0,05 1,296 26,3 0,196 0,379 0,070 <0,05 <0,010 

МТС <0,05 1,30 26,4 0,195 0,384 0.070 <0,05 <0,010 

АТС <0,05 1,29 26,4 0,194 0,384 0,070 <0,05 <0,010 

Варіант  № 3 

БО <0,05 <0,05 0,121 0,035 0,157 0,016 <0,05 <0,010 

ЕТС <0,05 <0,05 0,12 0,035 0,157 0,016 <0,05 <0,010 

МТС <0,05 <0,05 0,121 0,035 0,156 0,016 <0,05 <0,010 

АТС <0,05 <0,05 0,121 0,035 0,156 0,016 <0,05 <0,010 

Варіант № 4  

БО <0,05 <0,05 7,98 0,372 0,397 0,096 <0,05 <0,010 

ЕТС <0,05 <0,05 7,93 0,37 0,397 0,09 <0,05 <0,010 

МТС <0,05 <0,05 7,95 0,37 0,398 0,094 <0,05 <0,010 

АТС <0,05 <0,05 7,98 0,371 0,396 0,094 <0,05 <0,010 

 

Як бачимо з таблиці 4.6, допустимі норми важких металів у двох 

стандартах ідентичні за всіма елементами, крім міді, відносно якої є суттєві 

розбіжності у нормах – у 10 разів. Міжнародні стандарти більш суворі, ніж 

вітчизняні. На рис. 4.9 наведено наявність важких металів у тканинах.  
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           Рис. 4.9 - Відповідність вмісту важких металів у досліджуваних 

тканинах вимогам Oeko-Tex Standard 100 

 

Дані таблиці 4.6 та рис. 4.9 показують, що всі елементи, які були 

виявлені у складі тканин, знаходяться в межах допустимих норм, крім міді. 

Вміст даного металу викликає суперечливості при порівнянні з вимогами 

міжнародного стандарту  ЕКОТЕКС – 100, як і самі вимоги порівняно з 

вітчизняними. Адже за вітчизняними стандартами вміст всіх важких металів, 

у тому числі й міді, знаходиться в допустимих межах, але якщо оцінювати за 

міжнародним стандартом, то вміст міді значно перевищує допустимі норми, 

особливо у складі змішаної тканини – 26,3мкг/кг, що у 5разів більше від 

норми  ЕКОТЕКС – 100. Але можна зробити однозначний висновок, що мідь 

міститься у складі барвників тканин, оскільки у 3 варіанті тканини вміст 

даного металу дуже незначний, адже тканина не фарбована, а вибілена.  
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Таким чином, за результатами досліджень можемо зробити висновок, 

що вміст важких металів знаходиться в межах допустимих нормативних 

значень згідно з ДСТУ 4239:2003 [195], але не відповідає вимогам ЕКОТЕКС 

– 100  [196] за вмістом міді. Цей факт ще раз актуалізує питання гармонізації 

міжнародних та вітчизняних стандартів. 

Також відомо, що сировину та вироби натурального походження 

обробляють фунгіцидами та інсектицидами від руйнуючої дії 

мікроорганізмів, молі, гризунів при зберіганні текстильних матеріалів і одягу 

на складах, при транспортуванні. Для збільшення врожайності при 

традиційному методі обробки землі, застосовуються не тільки добрива, але й 

інсектициди у великих кількостях. Приблизно 10% всіх використовуваних у 

світі пестицидів припадають на посівні площі, зайняті бавовником. Через 

активне зрошування ці речовини потрапляють у ґрунтові води і призводять 

до зараження місцевих джерел питного водопостачання і ґрунтів. Крім цього, 

сліди застосовуваних хімікатів виявляються в текстильних виробах. 

Приблизно 10% з них залишаються в полотні і можуть призвести до розвитку 

шкірних захворювань та алергічних реакцій [197].   

Проведення досліджень з визначення вмісту пестицидів на 

досліджуваних целюлозовмісних тканинах здійснювали хроматографічним 

методом. Результати цих досліджень відображені в таблиці 4.7.  

З таблиці 4.7 бачимо, що вміст деяких пестицидів перевищує 

встановлені вимоги, а саме: у чистобавовняній тканині ДДЕ – перевищує 

норми майже у 3 рази, що стосується гептахлору – майже у 15 разів. Що 

стосується змішаної тканини, то вміст ДДТ  (перевищено у 23 рази) і ДДД 

(перевищено у 5 разів) є також недопустимим відповідно до вітчизняних та 

європейських стандартів, норми яких є гармонізованими. Дані пестициди є 

канцерогенними і можуть проявити ембріотоксичні ефекти. Стосовно 

тканини варіанту 3 – перевищено норми вмісту таких пестицидів як ДДЕ, 

линдан  та гептахлор у значній кількості.  Для синтетичної тканини винятком 

став дилдрин, вміст якого також значно перевищує допустимі норми.  
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Таблиця 4.7 - Вміст хлорорганічних пестицидів у текстильних матеріалах 

 

№ 

з/п 

 

Елементи 

Вимоги Oeko-

Tex Standard 

100 

Виявлено у варіантах тканин, (мкг/кг) 

Варіант 

№1 

Варіант  

№2 

Варіант  

№ 3 

Варіант  

№ 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 

 

Слід відмітити, що дослідження показали доволі цікавий результат, 

адже за ймовірністю чистобавовняна тканина повинна була б містити більшу 

кількість  пестицидів, ніж змішана, що можна було б пояснити 

особливостями технології вирощування бавовняних волокон. Але в нашому 

випадку і змішані тканини містять недопустиму кількість певних пестицидів. 

У синтетичній тканині виявлено значну кількість дилдрину, не зважаючи на 

невеликій вміст бавовни в складі тканини. Хроматограми вмісту 

хлорорганічних пестицидів досліджуваних тканин наведені в додатку П.  

Результати до та після обробки всіх досліджуваних тканин біоцидними 

препаратами залишились ідентичними, тому наведені тільки хроматограми 

на прикладі ЕТС.  

За результатами перевірки наявності токсичних речовин у зразках 

текстильних тканин вміст формальдегіду виявився значно нижчим за 

нормативні показники. Інші шкідливі та токсичні речовини, зокрема бензол, 

толуол та ксилол не були виявлені в процесі дослідження.  

Оскільки обрані нами біоцидні препарати є близькими структурними 

аналогами часнику Allium sativum, цибулі Allium cepa, різних видів капусти, 

особливо кольорової, то вони за природними властивостями мають 

характерні запахи.  І логічно було б після обробки ними оцінити гігієнічність 
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матеріалів за одорометричною характеристикою, що регламентується за 

ДСанПіН «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні 

гігієнічні вимоги» (Наказ МОЗ від 29.12.12р. № 1138). 

Дослідження проводились у добре освітленому та провітреному 

приміщенні. Узагальнені результати одориметричних досліджень наведено в 

таблиці 4.8 

Таблиця 4.8 - Інтенсивність запаху текстильних матеріалів після обробки 

 

№ 

з/п 

Вид  

обробки 

Оцінювання зразків, бали 

Варіант № 1 Варіант № 2 Варіант № 3 Варіант № 4 

1 БО 1 – без запаху  1 – без 

запаху 

1 – без запаху 1 – без запаху 

2 ЕТС 2 - слабкий 

запах часнику 

2 - слабкий 

запах 

часнику 

2 - слабкий 

запах часнику 

2 - слабкий 

запах часнику 

3 МТС 2  - слабкий 

запах капусти 

2  - слабкий 

запах 

капусти 

2  - слабкий 

запах капусти 

2  - слабкий 

запах капусти 

4 АТС 2 - слабкий 

запах цибулі 

2 - слабкий 

запах цибулі 

2 - слабкий 

запах цибулі 

2 - слабкий 

запах цибулі 
 

Результати одориметричних випробувань показали, що запах водних 

витяжок текстильних матеріалів, що досліджувались, не перевищував 2 балів 

при нормі 2 бали (за ДСанПіН «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і 

хутрові. Основні гігієнічні вимоги») і допустимо за нормативним 

документом. Але також слід зауважити, що запах через день після надання 

антимікробних властивостей став ледве відчутнім, а через 3 дні і зовсім зник 

[198]. 

Узагальнюючи результати досліджень та вище зазначене, можна також 

стверджувати, що екологічна безпека текстильних виробів має принципово 

важливе значення у формуванні вітчизняного ринку еко-текстилю і подальші 

наукові дослідження у даному напрямі повинні стосуватися розроблення 

чітких критеріїв гігієнічних вимог та гармонізації нормативної документації, 

що регламентувала б показники екологічної оцінки якості та способів 

захисту тканин від негативного впливу природних і виробничих факторів. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13#n14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13#n14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13#n14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13#n14
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Отримані результати також вказують на необхідність прийняття більш 

суворих заходів з контролю надходження тканин на ринок України.  

 

4.4  Оцінка текстильних виробів з антимікробними властивостями 

в реальних умовах експлуатації  

 

Під час експлуатації одягу при дії різноманітних чинників у 

підодяговий простір також можуть виділятися продукти деструкції, що, у 

свою чергу, негативно впливає на організм людини, викликаючи різні 

біологічні ефекти. І сьогодні проблема мікробіологічної стійкості 

текстильних матеріалів, які експлуатуються в різних кліматичних зонах, 

особливо в зонах з підвищеною вологою, зокрема в морських, залишається 

досить актуальною. Адже ступінь ураження текстильних матеріалів 

мікроорганізмами залежить від ряду факторів, серед яких, у першу чергу, 

слід відзначити еколого-географічні, зокрема вологість і температуру. 

Дослідження умов праці робітників механічних цехів, докерів, 

портових працівників і сучасного стану спеціального одягу для них, 

визначили необхідність підвищення вимог до показників міцності на розрив 

та їх видовження. Особливе значення набуває оцінка зміни цих властивостей 

під дією комплексу чинників зношування.  

З метою оцінки зносостійкості текстильних матеріалів та виробів в 

процесі експлуатації, нами були проведені реальні випробування у 

виробничих умовах.  

Експериментальні випробування проводились в Одеському порту в 

умовах праці 9 докерів-механізаторів та у токарному цеху ТОВ «ОЛИС» при 

участі 9 токарів протягом одного року. Спецодяг робітників був 

виготовлений зі 100% бавовни, обробленої біоцидами ЕТС та МТС, оскільки 

вони виявились більш ефективними.  Робітники працювали в одну зміну при 

однакових умовах. Місячна зміна докерів складала 15 днів у нічні та денні. 

Одяг прали два рази на місяць у пральній машині Bosh за температурним 
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режимом 60С і СМЗ «Losk», віджимали при 800 обертах. Розривальне 

навантаження та антимікробну активність визначали після прання за 

основою, а наявність мікроорганізмів до прання. У таблицях наведені середні 

значення. Результати оцінювання спецодягу для докерів-механізаторів та 

токарів наведені у таблиці 4.9 та 4.10. 

Таблиця 4.9 - Оцінка спецодягу для докерів-механізаторів в умовах 

експлуатації в Одеському порту (після прання) 

Варіанти 

тканин 

Варіанти 

обробки 

Розривальне навантаження, кгс 

До 

прання 

1 місяць 

2 прання 

6 місяців 

10 прання 

12 місяців 

15 прання 

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 

 

Результати таблиці 4.9 та 4.10 свідчать про ефективність та доцільність 

застосування біоцидних препаратів ЕТС та АТС для обробки текстильних 

матеріалів для виготовлення спецодягу як для докерів, так і для токарів, 

оскільки показники розривального навантаження одягу без обробки 

знизилися протягом року в 6,5 разів, у той час як в оброблених біоцидом ЕТС 

– у 2,6 рази, МТС – у 2,8 рази.  

 

Таблиця 4.10 - Оцінка спецодягу для токарів в умовах експлуатації  

(механічний цех) в ТОВ «ОЛИС» (після прання) 

Варіанти 

тканин 

Варіанти 

обробки 

Розривальне навантаження, кгс 

До 

прання 

1 місяць 

2 прання 

6 місяців 

10 прання 

12 місяців 

15 прання 

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 

 

Це  можна вважати дуже позитивним результатом, оскільки чем менша 

ступінь зміни міцності на розрив і видовження тканин, тим збільшується 

термін експлуатації спецодягу. Результати демонструють, що тенденція зміни 
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розривального навантаження після 15 прань зберігається, але показники 

розривального навантаження протягом 1 року спецодягу для токарів значно 

вищі, ніж спецодягу для докерів. Це пояснюється умовами праці, оскільки 

спецодяг для токарів піддається меншому механічному впливу під час 

роботи. Також значення мають погодні умови, оскільки токарі працюють у 

приміщенні, а докери в основному працюють на відкритому просторі та у 

трюмах, де зміна світлопогоди прямо впливає не тільки на механічні, але й на 

фізико-хімічні та біологічні властивості.  

Результати досліджень показали ефективність та доцільність 

застосування біоцидних препартаів ЕТС та МТС для обробки текстильних 

виробів. Адже показники розривального навантаження спецодягу для токарів 

без обробки знизились протягом року на 73,2%, в той час як в оброблених 

біоцидом ЕТС -  40%, МТС – на 35,8%. Що стосується спецодягу для 

докерів-механізаторів без обробки, то показники розривального 

навантаження знизились на 84,8%, у той час як в оброблених 51,5% - 60,4%.   

Це також підтверджується результатами досліджень, що наведені у 

таблицях 4.11-4.13, які також демонструють та підтверджують вплив 

температурних умов та вологості на рівень антимікробної активності, 

оскільки спецодяг для докерів піддається більшому погодному впливу, 

зокрема вологості, адже докери працюють у морських зонах з підвищеною 

вологістю, де розвиток мікроорганізмів відбувається швидше. Згідно 

отриманих експериментальних даних визначено, що використання спецодягу 

з безпечною біоцидною обробкою в умовах експлуатації токарів та докерів 

забезпечує не тільки  захист працівників від різних біологічних чинників, але 

й подовжить термін експлуатації у 1,5 рази.  
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Таблиця 4.11 - Мікробіологічна оцінка спецодягу для докерів-механізаторів в умовах експлуатації (до прання) 

Вид 

обробки 

1 місяць 6 місяців 12 місяців 

Бакт. A.  

niger 

Pen. 

fun.  

M. 

luteum 

Бакт. A.  

niger 

Pen. 

fun.   

M. 

luteum 

Бакт. A.  

niger 

Pen. 

fun.  

M. 

luteum 

БО 29500 1200 - 1300 28600 2500 - 2800 28000 6000 - 4900 

ЕТС 1400 - - - 2200 - -. - 4200 - -. - 

МТС 1700 - - - 3200 - - - 5700 - - - 
 

Таблиця 4.12 - Мікробіологічна оцінка спецодягу для токарів в умовах експлуатації (до прання) 

Вид 

обробки 

1 місяць 6 місяців 12 місяців 
Бакт. A. 

niger 

Pen. 

fun   

M. 

luteum 

Бакт. A.  

niger 

Pen. 

fun  

M. 

luteum 

Бакт. A.  

niger 

Pen. 

fun  

M. 

luteum 

БО 17000 800 - 900 16600 800 - 800 18000 800 - 1000 

ЕТС 200 - - - 1000 - -. - 2200 - -. - 

МТС 400 - - - 1600 - - - 2400 - - - 

*Стафілокок,  БТКП E. Coli, Дріжджеподібний грибок Сабуро не виявлено.  

Таблция 4.13 - Антимікробна активність текстильних матеріалів, оброблених біоцидними препаратами ЕТС та 

МТС в реальних умовах експулатації 

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  Без обробки 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  Без обробки 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 
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Висновки до розділу 4 

1. Узагальнення критеріїв оцінки атмосферостійкості досліджуваних 

целюлозовмісних тканин дозволяє зробити однозначний висновок про 

доцільність широкого використання на вітчизняних текстильних 

підприємствах  тіосульфонатних обробних препаратів ЕТС, МТС та АТС.  

2. Встановлено, що препарати ЕТС, МТС та АТС зручні та безпечні у 

використанні, не мають негативного впливу на зміну механічних, фізичних і 

естетичних властивостей целюлозлвмісних текстильних матеріалів.  

3. Суттєвою перевагою препаратів ЕТС, МТС та АТС є здатність 

гальмувати процес знебарвлення пофарбувань на одягових текстильних 

матеріалах, а також в процесі світлостаріння.  

4. Кількісні характеристики важких металів на досліджуваних 

матеріалах знаходяться у межах, визначених вітчизняними нормативними 

документами, але вміст міді суперечить нормам міжнародних стандартів. 

Результати визначення вмісту пестицидів засвідчують їх наявність у значній 

кількості. Виявлено недопустимий вміст пестицидів: у чистобавовняній 

тканині ДДЕ перевищує норми майже у 3 рази, гептахлор – майже у 15 разів, 

у змішаній тканині ДДТ перевищено у 23 рази і ДДД перевищено у 5 разів, 

що не допускається  вітчизняними та європейськими стандартами, норми 

яких є гармонізованими. Дані пестициди є канцерогенними і можуть 

проявити ембріотоксичні ефекти.  

5. Експериментально підтверджено, що біоцидні речовини ЕТС, МТС 

та АТС є малотоксичними і екологічно безпечними, оскільки до і після 

обробки ними гігієнічні показники тканин не змінились. Це свідчить про те, 

що тіосульфонатні біоциди не збільшують вміст важких металів, пестицидів 

та інші токсичних речовин, що використовувалися при вирощуванні 

бавовнику та виробництві текстилю, і їх можна рекомендувати для надання 

текстильним матеріалам антимікробних властивостей.  
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РОЗДІЛ 5 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З 

БІОЦИДНОЮ ОБРОБКОЮ 

 

5.1. Оцінка рівня якості досліджуваних текстильних матеріалів 

 

В останні роки поняття «якість» вже не відокремлюють від поняття 

«безпечність». Це пов’язано не тільки з підвищенням екологічних вимог до 

товарів, зокрема текстилю, але й нарощуванням експортного потенціалу 

українського текстилю до країн ЄС і як наслідок гармонізацією вітчизняного 

законодавства з міжнародними нормами. Це також підтверджується тим 

фактом, що рівень екологічної безпеки стає одним з основних критеріїв 

оцінки не тільки гігієнічності, але й конкурентоспроможності на світовому 

ринку текстилю та одягу. І сьогодні дуже багато уваги приділяється 

екотекстилю та розробці нових текстильних матеріалів та виробів із 

високими гігієнічними показниками і їх впровадженню на ринок, але при 

цьому існує проблема оцінювання їх якості із-зі відсутності та узгодженості 

нормативних документів та прийнятої процедури оцінювання.  

Наприклад, в існуючих вітчизняних стандартах не нормовані 

показники грибостійкості, що ускладнює процес впровадження на ринок 

текстильних матеріалів з антимікробними властивостями різного цільового 

призначення, зокрема для спецодягу, медичного одягу, моряків та докерів, 

які працюють в небезпечних умовах та в умовах підвищеної вологості.  

Відомий професор Семак Б.Д., який багато праць та видань присвятив 

проблемі екологічної безпеки текстилю, вважає, що показник біостійкості 

будь-якого за призначенням виду текстильного матеріалу чи виробу може 

бути використано як об’єктивний і ефективний критерій оцінки рівня його 

екологічної безпечності, але цей показник невідкладно слід стандартизувати. 

Він також вважає, що «Суттєвого вдосконалення вимагають терміни і 
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визначення окремих понять, що стосуються екологічної безпечності 

текстильних матеріалів і виробів різного цільового призначення». 

 Передусім у вітчизняній нормативній документації поки не визначено 

місце категорії «екологічна безпечність» текстилю серед інших його 

характеристик – зносостійкості, гігієнічності, формостійкості, біостійкості та 

інших текстильних матеріалів і виробів». 

Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність у встановленні 

вимог та оптимізації існуючої номенклатури одиничних показників, які 

дозволять оцінити властивості та якість текстильних матеріалів з позиції їх 

безпечного використання для подальшого оцінювання їх якості.  

Комплексне товарознавче оцінювання якості проводили в два основних 

етапи: оцінювали прості властивості та на цій підставі розробляли 

комплексні показники, що характеризують складні властивості покриття. 

Алгоритм розрахунку включав такі стадії: 

– розробку ієрархічної структури показників, що необхідні для 

достовірної оцінки його якості; 

– визначення коефіцієнтів вагомості ki показників урахуванням 

наведеної ієрархічної структури; 

– вибір еталонних (базових) значень показників; 

– розрахунок відносних показників якості Bij; 

– вибір методу зведення оцінок одиничних показників для одержання 

комплексної оцінки якості К0; 

 аналіз розрахованої оцінки та прийняття рішення про рівень якості 

розробленого покриття. 

Розроблена ієрархічна структура показників якості представлена за 

трьома рівнями на рис. 5.1. 
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 Рис. 5.1 - Ієрархічна структура показників якості текстильних матеріалів 

 

На підставі праць вітчизняних досвідчених науковців, нами було 

розроблено номенклатуру основних показників і характеристик текстильних 

матеріалів  для подальшого оцінювання їх якості. Основними властивостями 

для текстильних матеріалів обрано: 

̶ експлуатаційні, зокрема, які характеризуються розривальним 

навантаженням та зміною лінійних розмірів після мокрих обробок;  

̶ надійність: зокрема, показники які характеризують стійкість 

матеріалів до дії світла, сухого тертя, прання; 

̶ ергономічні: характеризуються такими показниками як капілярність, 

повітропроникність, гігроскопічність, водовбиральність.  

Для подальшого розрахунку необхідно визначити коефіцієнти 

вагомості вибраних показників. Для цього, було використано експертний 

Показники споживних 

властивостей 

 

Група А 

показники 

експлуатаційних  

властивостей 

Група В 

показники 

зносостійкості 
 

Група С 

ергономічні  

показники  
 

розривальне 

навантаження 

зміна 

лінійних 

розмірів 

світлостійкість 

стійкість 

фарбування до 

прання 

стійкість 

фарбування до 

сухого тертя 

гігроскопічність 

капілярність 

повітропроникність 

водовбиральність 
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метод, який базується на вивченні та аналізі думок провідних фахівців в 

галузі текстильного товарознавства.  

Спочатку необхідно визначитись з кількістю експертів, при цьому 

враховуємо такі вимоги: 

̶ кількість експертів (N) повинна бути не менше кількості показників 

якості, які будуть досліджуватись  (n): (N ≥ n); 

̶ мінімальну кількість експертів m можна визначити залежно від бажаної 

точності експертного опитування:  

                                     𝑁 ≥
1

2
 (

0.33

𝑏
+ 5),              (5.1) 

де b – очікувана похибка результату прогнозування (0 < b < 1). 

Приймаємо очікувану похибку експертного аналізу 5 %, тобто b=0.05, в 

такому разі 𝑁 ≥ 6. 

Згідно із принципом Гештальта для отримання об’єктивної та 

узгодженої експертної оцінки кількість експертів повинна бути у межах 10. 

Тому, для отримання об’єктивної експертної оцінки з допустимою 

похибкою експертного аналізу 5% приймаємо достатню кількість членів 

експертної групи 9 чоловік. Як експерти до анкетування були залучені 2 

доктора технічних наук, 3 кандидата технічних наук, 1 кандидат біологічних 

наук, 1 докер та 2 провідних спеціаліста ПКФ «Комплект» м. Одеса.  

Усі експерти мають достатній досвід роботи у сфері текстильної 

промисловості, текстильного товарознавства та текстильного 

матеріалознавства. Опитування було проведено без обміну поглядів 

експертів, компетентність експертів – однакова та достатня. Форма анкети 

наведена у Додатку Р. 

Експертам для роботи запропонована розроблена анкета для 

опитування.  

Для зручності роботи кодуємо обрані показники якості (таблиця 5.1).  
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Таблиця 5.1 - Кодування показників якості 

Одиничні показники Позначення показника 

Розривальне навантаження  Х1 

Зміна лінійних розмірів після мокрих  обробок Х2 

Світлостійкість  Х3 

Стійкість фарбування до прання Х4 

Стійкість фарбування до сухого  тертя Х5 

Гігроскопічність  Х6 

Водовбиральність Х7 

Капілярність  Х8 

Повітропроникність  Х9 

 

Зібрані результати опитування експертів записують у таблицю 

апріорного ранжування. Визначається сума рангів кожної властивості  1xr . 

Апріорне ранжування показників якості подано в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 - Апріорне ранжування показників властивостей 

текстильних матеріалів (за результатами експертного опитування) 

Одиничні 

показники 

Ранги, виставлені експертами, rXi 

∑ 𝑟𝑋𝑖
 

Д
и

сп
ер

сі
я
 

р
ан

гі
в
Δ

2
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

в
аг

о
м

о
ст

і 
п

о
к
аз

н
и

к
а 

k X
i 

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 

Х 1 8 9 8 9 7 7 8 8 7 62 676 0,18 

Х 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 23 484 0,05 

Х 3 4 5 4 5 4 5 4 6 6 52 4 0,11 

Х 4 5 7 5 4 5 6 5 4 5 15 1 0,11 

Х 5 6 4 6 6 6 4 7 5 8 43 49 0,13 

Х 6 9 8 9 7 9 8 9 9 9 77 1024 0,2 

Х 7 1 1 2 1 2 1 2 3 3 16 841 0,04 

Х 8 2 2 1 3 1 2 1 2 1 46 900 0,03 

Х9 7 6 7 8 8 9 6 7 4 71 289 0,15 

 

Якщо коефіцієнт конкордації більше 0,5, то вважають, що думки 

експертів є узгодженими. Для даного апріорного ранжування коефіцієнт 
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конкордації становить W= 0,88. Оскільки він більше 0,5, то вважаємо, що 

експертна група прийняла узгодження рішення. 

Для даного ранжування розрахунковий критерій Пірсона становить  2
розр 

=63. Табличний критерій Пірсона для числа степенів свободи 8 становить 

20,1. Оскільки 2
розр>2

табл  можна стверджувати з вірогідністю 0,99, що 

узгодженість в думках експертів є невипадковою, а їх кількість достатньою. 

         В результаті ранжування визначено коефіцієнти вагомості кожного з 9 

обраних показників (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3 - Прийняті значення коефіцієнтів вагомості показників 

споживних властивостей 

Найменування показника 
Коефіцієнт 

вагомості, kxi 

Х 1. Розривальне навантаження  0,18 

Х2. Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок 0,05 

Х 3. Світлостійкість  0,11 

Х4. Стійкість фарбування до прання 0,11 

Х 5. Стійкість фарбування до сухого  тертя 0,13 

Х 6. Гігроскопічність  0,2 

Х7. Капілярність 0,04 

Х 8. Водовбиральність  0,03 

Х 9. Повітропроникність  0,15 

∑ kxi = 1 

            

          За базові Pij баз приймали значення показників текстильних матеріалів, 

що пройшли обробку Troysan 395, яке широко використовується у за 

кордоном у текстильній промисловості. Результати досліджень текстильних 

матеріалів вар. № 1 та №2, оброблених Troysan 395 наведені у додатку С.  

Порівняльна характеристика споживних властивостей бавовняних 

текстильних матеріалів без обробки та з обробкою Troysan 395 і розробленим 

складом ЕТС подано в таблиці 5.4 
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Таблиця 5.4 - Порівняльна характеристика споживних властивостей  

бавовняної тканини  

Найменування показника 
Шифр 

показника 

Фактичне значення показника для 

матеріалу 

без 

обробки 

оброблене  

Troysan 

395 

(базовий) 

оброблене 

ЕТС 

Розривальне навантаження, 

кгс  
Х1 75,4 75,8 76,7   

Зміна лінійних розмірів після 

мокрих обробок, % 
Х2 +2,3 -2,0 +1,9 

Світлостійкість, відн.од Х3 16,433 3,904 4,320 

Стійкість фарбування до 

прання, бали 
Х4 3/2 3/3 4/3 

Стійкість фарбування до 

сухого  тертя, бали 
Х5 4 3 4 

Гігроскопічність , % Х6 8,5 8,3% 8,5 

Водовбиральність, % Х7 33,7 20,0 15,6 

Капілярність, см  Х8 9 13,3 13,0 

Повітропроникність, дм3/м2 с  Х9 136 110 126 

 

Таблиця 5.5 - Визначення відносних показників якості 

Шифр показника 

Відносні показники якості, Ві 

для матеріалу, 

обробленого Troysan 395 

(базовий) 

для матеріалу, 

обробленого ЕТС 

Х1 0,99 1,01 

Х2 0,95 1,05 

Х3 1,48 0,67 

Х4 0,75 1,3 

Х5 0,75 1,33 

Х6 0,98 1,02 

Х7 1,02 0,98 

Х8 1,02 0,98 

Х9 1,15 0,87 

 

Співвідношення між відносними показниками якості базового і 

дослідного зразків подано на рис. 5.2 
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Рис. 5.2 - Відносні показники якості 

               Таблиця 5.6 - Визначення комплексного показника якості 

Шифр 

показника 
kі 

для матеріалу, 

обробленого Troysan 395 

(базовий) 

для матеріалу, 

обробленого ЕТС 

Ві Ві×kі Ві ВВі×kі 

Х1 0,18 0,99 0,18 1,01 0,18 

Х2 0,05 0,95 0,05 1,05 0,05 

Х3 0,11 1,48 0,12 0,67 0,10 

Х4 0,11 0,75 0,08 1,3 0,15 

Х5 0,13 0,75 0,1 1,33 0,17 

Х6 0,2 0,98 0,2 1,02 0,20 

Х7 0,04 1,02 0,04 0,98 0,04 

Х8 0,03 1,02 0,03 0,98 0,03 

Х9 0,15 1,15 0,17 0,87 0,13 

Qбаз 0,97 Qдосл 1,05 
 

В результаті аналізу даних таблиці видно, що досліджуваний зразок 

бавовняної тканини, оброблений біоцидним препаратом ЕТС, має вищий 

показник якості порівняно з базовим, що засвідчує доцільність його 

використання. Таким чином, за значенням комплексного показника якості, 

можна дати загальну оцінку якості запропонованим нами целюлозовмісним 

текстильним матеріалам спеціального призначення і вибрати серед них кращі 

варіанти. Комплексне оцінювання не виключає можливості оцінки за 

Основной Основной Основной Основной Основной

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

обробка ЕТС обробка Troysan 395
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диференційними показниками бажаності, що дозволяє їх виготовляти із 

заданими властивостями. 

 

5.2 Соціально-економічна ефективність виробництва текстильних 

матеріалів та виробів з біоцидною обробкою 

 

На жаль, у нашій країні не існує нормативних документів та вимог до 

текстильних матеріалів з антимікробними властивостями.  

Як було зазначено вище, в результаті аналізу ринку було також 

встановлено, що в Україні не тільки не виробляють, але й не реалізовуються 

як текстильні матеріали з антимікробними властивостями, так і готові 

вироби. Також в процесі виконання роботи постала проблема купівлі 

існуючих біоцидних препаратів для текстилю. У дисертаційній роботі 

показано можливість вирішення даних проблем.  Соціальний ефект від 

упровадження нового асортиментного різновиду текстильних матеріалів та 

виробів, оброблених біоцидними препаратами тіосульфонатної структури  

ЕТС, МТС та АТС полягає в: 

- забезпеченні захисту текстильних матеріалів та виробів від 

мікробіологічного руйнування завдяки оброблянню нетоксичними 

біоцидами, аналогів яких не існує в Україні та за її межами; 

- зниженні можливості міграції мікроорганізмів та інфекцій, які 

можуть нанести шкоду шкіри працівнику в особливих умовах праці; 

- подовженні терміну експлуатації виробу за рахунок підвищення 

зносостійкості та поліпшення якісних характеристик, зокрема стійкості дії до 

світлопогоди; 

- запровадженні на вітчизняний ринок нового безпечного біоцидного 

препарату на основі синтетичних аналогів природних фітонцидів, які є більш 

безпечними, ніж природні; 

- розширенні сучасного асортименту текстильних матеріалів та 

виробнів різного волокнистого складу з антимікробними властивостями. 
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Обробляння целюлозовмісних текстильних матеріалів біоцидними 

препаратами тіосульфонтаної структури ЕТС та МТС упроваджено у ТОВ 

«Новолог», ДП «Хімтекс», ТОВ «ОЛИС», ПФК «Комплект» (філія ТОВ 

«Швейне виробництво «Теодора»), також застосовується у навчальному 

процесі та науковій роботі кафедри технології біологічно активних сполук, 

фармації та біотехнології Національної академії «Львівська політехніка»  

(Акти впровадження результатів науково-дослідної роботи   наведені у 

додатках Т-Ш).  

Економічне обґрунтування доцільності використання нових біоцидних 

препаратів тіосульфонатної структури ЕТС та МТС вітчизняного виробництва 

(НУ «Львівська Політехніка») подано на прикладі порівняння вартості з 

біоцидним препаратом для текстилю Troysan 395 (США), якого не має у 

вільному продажу в Україні та був поставлений із США через представника в 

Україні.  

Розрахунок очікуваного економічного ефекту: 

1. Комерційна вартість 1 кг нового препарату ЕТС становить 7000 грн., 

МТС та АТС складає 6500грн. Оскільки МТС та АТС мають однакову 

варість, то розрахунки будуть наведені тільки для препаратів ЕТС та МТС. 

Вартість  1л 0,5%-розчину ЕТС, до складу якого входить спирт та 

дистильована вода, становить 42,8 грн.  

 

Для варіанта № 1 (бавовна 100%): ВЕТС = 0,0428 ×245×85,3 ÷100=8,94 грн. 

Для варіанта № 2 (бав. 50%/ПЕ50%): ВЕТС = 0,0428 ×245×74,8 ÷100=7,84 грн. 

Для варіанта № 3 (бав. 35%/ПЕ 65%): ВЕТС = 0,0428 ×220×71,2 ÷100=7,5 грн. 

Для варіанта № 4 (бав. 20%/ПЕ80%): ВЕТС = 0,0428 ×245×62,8 ÷100=5,9 грн. 

 

Вартість 1 л 0,5%-розчину препарату МТС із додаванням спирту та 

води дорівнює 42,1 грн. Розрахунок вартості препарату МТС для 

просочування 1 м² тканини (ВМТС) наведена нижче: 
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Для варіанта № 1 (бавовна 100%): ВМТС = 0,0421 ×245×85,0 ÷100= 8,76 грн. 

Для варіанта № 2 (бав. 50%/ПЕ50%): ВМТС = 0,0421 ×245×75,0 ÷100=7,73 грн. 

Для варіанта № 3 (бав. 35%/ПЕ 65%): ВМТС = 0,0421 ×220×70,9 ÷100=6,56 грн. 

Для варіанта № 4 (бав. 20%/ПЕ80%): ВМТС = 0,0421 ×220×60,2 ÷100=5,6 грн. 

 

Вартість 1 л імпортного препарату Troysan 395 (виробництва США), 

дорівнюється 520 дол. США з урахуванням транспортних витрат за 

перевезення - за курсом НБУ 26,000грн - становить 13520,00грн. Вартість 1 л 

0,5%-розчину препарату дорівнює 67,6 грн. Розрахунок вартості препарату  

Troysan 395 для просочування 1 м² тканини (В T-395) наведена нижче: 

 

Для варіанта № 1 (бавовна 100%): В T-395 = 0,0676 ×245×81,0 ÷100 = 13,42 грн. 

Для варіанта № 2 (бав. 50%/ПЕ50%): В T-395 = 0,0676 ×245×75,0 ÷100 =12,42 

грн. 

Для варіанта № 3 (бав. 35%/ПЕ 65%): В T-395  = 0,0676 ×220×70,5 ÷100 =10,48 

грн. 

Для варіанта № 4 (бав. 20%/ПЕ80%): В T-395  = 0,0676 ×220×61,4 ÷100 = 9,13 

грн. 

 

Вартість препарату ЕТС для обробляння 2 000пог. м тканини: 

Для варіанта № 1: ВЕТС 2000 =8,94×1,5×2 000 = 26 820,00 (грн). 

Для варіанта № 2: ВЕТС 2000=7,84×1,5×2 000 =23 520,00 (грн). 

Для варіанта № 3: ВЕТС 2000 =7,5×1,4×2 000 = 21 000,00 (грн). 

Для варіанта № 4: ВЕТС 2000=5,9×1,5×2 000 = 17 700,00 (грн). 

Вартість препарату МТС для обробляння 2 000 пог. м тканини: 

Для варіанта № 1: ВМТС 2000 = 8,76×1,5×2 000 = 26 280,00 (грн). 

Для варіанта № 2: ВМТС 2000  = 7,73 ×1,5×2 000 =23 190,00 (грн). 

Для варіанта № 3: ВМТС 2000 = 6,56×1,4×2 000 = 18 368,00 (грн). 

Для варіанта № 4: ВМТС 2000 = 5,6×1,5×2 000 = 16 800,00 (грн). 
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Вартість препарату  Troysan 395 для обробляння 2000 пог. м тканини 

розраховано аналогічно: 

Для варіанта № 1: ВТ-395 2000 = 13,42 ×1,5×2 000 = 40 260,00 (грн). 

Для варіанта № 2: ВТ-395 2000  = 12,42 ×1,5×2 000 = 37 260,00 (грн). 

Для варіанта № 3: ВТ-395 2000 = 10,48 ×1,4×2 000 = 29 344,00 (грн). 

Для варіанта № 4: ВТ-395 2000 = 9,13 ×1,5×2 000 = 27 390,00 (грн). 

Розрахунок економічного ефекту (Е, грн) від застосування нових 

препаратів ЕТС та МТС порівняно із препаратом зарубіжного виробництва 

Troysan 395 здійснено за формулою: 

)(395 МТСЕТСТ BВE   .       

 Для варіанта № 1: E1 ЕТС = 40 260,00 – 26 820,00 = 13 440,00 (грн) 

Для варіанта № 2: E2 ЕТС = 37 260,00 – 23 520,00 = 13 740,00 (грн) 

Для варіанта № 3: E3 ЕТС = 29 344,00 – 21 000,00 = 8344,00 (грн) 

Для варіанта № 4: E4 ЕТС = 27 390,00 – 17 700,00 = 10 290,00 (грн) 

 

Для варіанта № 1: E1 МТС = 40 260,00 – 26 280,00 = 13 980,00 (грн) 

Для варіанта № 2: E2 МТС = 37 260,00 – 23 190,00 = 14 070,00 (грн) 

Для варіанта № 3: E3 МТС = 29 344,00 – 18 368,00 = 10976,00 (грн) 

Для варіанта № 4: E4 МТС = 27 390,00 – 16 800,00 = 10 590,00 (грн) 

 

Таким чином, економічний ефект від обробляння варіантів текстильних 

матеріалів для виготовлення спецодягу № 1-4 новими біоцидними 

препаратами ЕТС та МТС  порівняно з іноземним препаратом Troysan 395 

становить від 8344,00 грн до 13 740,00 грн. для препарату ЕТС в залежності 

від поверхневої густини та волокнистого складу, і від 10590,00 до 14070,00 

грн для МТС в залежності від поверхневої густини та волокнистого складу 

тканин.  



148 

            Висновки до розділу  5 

1. Обґрунтовано вибір показників і характеристик властивостей 

тканин для 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 до сухого тертя і повітропроникність.   

2. Досліджена чистобавовняна тканина, оброблена біоцидним 

препаратом ЕТС, має вищий показник якості порівняно з базовою (оброблена 

іноземним препаратом Troysan 395), що засвідчує доцільність його 

використання.  

3. Обґрунтовано соціальний ефект від упровадження у виробництво 

екологічних текстильних матеріалів для спецодягу з антимікробними 

властивостями.  

4. Показано економічну ефективність використання нового 

біоцидного препарату ЕТС та МТС для забезпечення біостійкості 

текстильних матеріалів порівняно з іноземним препаратом Troysan 395, яка 

становить від 8344,00 грн до 13 740,00 грн. для препарату ЕТС в залежності 

від поверхневої густини та волокнистого складу, і від 10590,00 до 14070,00 

грн для МТС в залежності від поверхневої густини та волокнистого складу 

тканин. 
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ВИСНОВКИ 

 

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, 
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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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Додаток А 

   

Комерційно доступні антимікробні текстильні волокна 

№ 

з/п 

Найменування 

продукту 

Виробник Опис (характеристика) 

1 ACTICOAT™  Smith & Nephew Текстильна структура, складена з 3-х 

шарів: 2 шари з поліетиленової 

сітки, покриті нанокристалічним 

сріблом високої щільності; 1 шар 

віскози і поліестеру 

2 Amicor/Amicor 

Plus  

Acordis, Ltd. Акрилові волокна, що містять 

триклозан або комбінацію 

триклозану та тольнафтату 

3 Bactekiller®  Fuji Chemical 

Industries, Ltd. 

Волокна, що містять іони металів 

4 Bactershield®   Sinterama Поліестерна пряжа, що містить 

бактеріостатичний агент 

5 Bioactive®  Trevira Поліефірні волокна, що містять 

срібло 

6 BiofresH™  Sterling Fibers, 

Inc. 

Акрилові волокна, що містять 

триклозан 

7 Chitopoly®  Fuji-Spinning Волокно, зроблене шляхом 

замішування хітозану на 

полінозивне волокно 

8 Crabyon®  SWICOFIL AG Композитне волокно хітину / 

хітозану та віскози целюлози 

9 FeelFresh®  Toyobo Акрилові волокна наділені 

антибактеріальними іонами металів 

10 Kendall™  Medtronic  Заправка з пінопласту, що містить 

PHMBs 

11 Microfresh® O’Mara, Inc. Поліефірні нитки, що містять 

частинки срібла 

12 Rhovyl’As®  Rhovyl Волокна, що містять триклозан 

13 SeaCell® 

active  

Smartfiber AG Волокна SeaCell (на основі 

целюлози), збагачені іонами срібла 

14 Silfresh®   Novaceta Ацетатна целюлозна пряжа, що 

містить триклозан 

15 SoleFresh®   O’Mara, Inc. Поліефірні нитки, що містять 

частинки срібла 

16 Thunderon®  Nihon Sanmo 

Dyeing 

Company, Ltd. 

Акрилові волокна, що містять іони 

міді 
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Додаток Б 

Існуюча класифікація біоцидних препаратів, призначених для 

текстилю 

1. Ртутьорганічні сполуки  Обробка технічних текстильних матеріалів 

(гриби, бактерії) 

2. Мідьвмісні сполуки  Обробка технічних текстильних матеріалів 

(широкий спектр дії) 

3. Оловоорганічні 

сполуки  

Обробка технічних текстильних матеріалів, як 

консерванти (широкий спектр дії) 

4. Цинкорганічні сполуки  Захист від біопошкоджень бавовни (бактерії, 

гриби) 

5. Солі срібла  Обробка медичних текстильних матеріалів 

(широкий спектр дії) 

6. Фторвмісні сполуки  Обробка повсті, вовни, технічних тканин (гриби) 

7. Хромати  Обробка технічних текстильних матеріалів 

(гриби, бактерії) 

8. Похідні ундециленової  

Кислоти 

Фунгіцидна обробка текстильних матеріалів 

(гриби, бактерії, віруси) 

9. Четвертинні амонієві 

солі  

Гігієнічна обробка текстильних матеріалів 

(гриби, бактерії, віруси) 

10. Амфотерні 

поверхневоактивні 

речовини 

Гігієнічна обробка текстильних матеріалів 

(широкий спектр дії) 

11. Похідні гуанідину  

 

Антимікробна обробка текстильних матеріалів 

(широкий спектр дії) 

12. Похідні сечовини  Надання бактеріостатичних властивостей 

віскозним волокнам 

13. Саліциланілід  Антимікробна обробка текстильних матеріалів 

(гриби) 

14. Похідні фенолу  Обробка технічних текстильних матеріалів 

(бактерії, гриби) 

15. Дитіокарбамати  Обробка технічних текстильних матеріалів 

(гриби) 

16. 2-меркаптобензотіазол  Фунгіцидна обробка целюлозних волокон 

(гриби, бактерії, віруси) 

17. 8-гідроксихінолін  Фунгіцидна обробка волокон (гриби, бактерії, 

віруси) 

18.  Нафтенати  Обробка текстильних волокон (гриби, бактерії) 
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Додаток В 

Удосконалена класифікація біоцидних речовин для текстилю  

*(розроблено автором) 

1. За природою походження біоцидні речовини поділяють на:  

 природні (на основі трав та овочів - часнику, цибулі, моркви, гірчиці, 

петрушки, евкаліпту, чистотілу, звіробою, алое, подорожника, кропиви, 

коноплі, валеріани тощо);  

 хімічні (неорганічні сполуки, вуглеводні, їх галогено- і нітропохідні, 

спирти, феноли та їх похідні, альдегіди, кетони, органічні кислоти та їх 

похідні, аміни, солі амінів, четвертинні амонієві сполуки, елементорганічні 

з'єднання та гетероциклічні сполуки).  

2. За видом обробки:  

 протигрибкова - стримує зростання цвілевих та інших мікрогрибів на 

текстильному матеріалі;  

 антигнильна – захищає текстильний матеріал від мікроорганізмів при 

його контакті із землею та водою, що викликають гниття волокна і таким 

чином призводять до руйнування матеріалу;  

 протиалергенна - перешкоджає розмноженню на текстильному 

матеріалі мікроскопічного пилового кліща (екскременти якого є алергенами), 

виконуючи профілактичні функції;  

 репелентна - надає текстилю властивість відштовхувати комах, які є 

переносниками вірусних інфекційних захворювань.  

        3. За способом дії біоцидні препарати бувають:  

 бактерицидні, які викликають загибель мікроорганізмів, і після 

видалення препарату розвиток мікроорганізмів не відновлюється;  

 бактеріостатичні - припиняють зростання мікроорганізмів, але після 

видалення препаратів мікроорганізми можуть знову розвиватися.  

         4. В залежності від механізму дії:  

 мігруючі (можуть частково переходити з субстрату на шкіру людини та 

у воду при пранні);  

 немігруючі.  

5. За хімічним складом бувають: ртутьорганічні сполуки, мідьвмісні 

сполуки, оловоорганічні сполуки, цинкорганічні сполуки, солі срібла. 

фторвмісні сполуки, хромати, похідні ундециленової кислоти, четвертинні 

амонієві солі, амфотерні поверхневоактивні речовини, похідні гуанідину, 

похідні сечовини, саліциланілід, похідні фенолу, дитіокарбамати, 2-

меркаптобензотіазол, 8-гідроксихінолін тощо.  
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6. В залежності від методу надання текстильним матеріалам 

антимікробних властивостей:  

 препарати, що використовуються для поверхневої модифікації 

текстильних матеріалів у вигляді емульсій;  

 препарати, що в процесі оброблення хімічно зв‘язуються з 

текстильними волокнами;  

 препарати, що вводяться в склад прядильних розчинів чи розплавів при 

формуванні хімічних волокон;  

 препарати, що включаються у склад зв‘язуючих речовин при 

виробництві нетканих матеріалів;  

 препарати, що входять до складу антимікробних поліфункціональних 

барвників;  

 препарати, що вводяться до складу мийних засобів текстильного 

призначення;  

 препарати, що використовуються для дезінфекуючих речовин для 

хімічного чищення одягу.  

       7. За ступеням токсичності:  

 токсичні;  

 малотоксичні (нетоксичні).  

       8.  В залежності від призначення (медицина, спецодяг для докерів, 

моряків, будівельників, працівників нафтопереробної промисловості та інше, 

відомчий одяг, зокрема воєнного призначення тощо).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

Додаток Г 

Рівень токсичності біоцидних препаратів ЕТС, МТС та АТС 

МЕТИЛОВИЙ 
 

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg) Rat IV LD50 log10(mmol/kg) Rat Oral LD50 log10(mmol/kg) Rat SC LD50 log10(mmol/kg) 

0,261    in AD 0,047    in AD 0,834    in AD 0,102    in AD 

Rat IP LD50 (mg/kg) Rat IV LD50 (mg/kg) Rat Oral LD50 (mg/kg) Rat SC LD50 (mg/kg) 

370,400    in AD 226,600    in AD 1387,000    in AD 257,000    in AD 

 

ЕТИЛОВИЙ 

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg) Rat IV LD50 log10(mmol/kg) Rat Oral LD50 log10(mmol/kg) Rat SC LD50 log10(mmol/kg) 

0,135    in AD -0,057    in AD 0,569    in AD 0,322    in AD 

Rat IP LD50 (mg/kg) Rat IV LD50 (mg/kg) Rat Oral LD50 (mg/kg) Rat SC LD50 (mg/kg) 

296,400    in AD 190,600    in AD 805,000    in AD 456,400    in AD 

 

АЛІЛОВИЙ 

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg) Rat IV LD50 log10(mmol/kg) Rat Oral LD50 log10(mmol/kg) Rat SC LD50 log10(mmol/kg) 

0,267    in AD -0,226    in AD 0,578    in AD 0,265    in AD 

Rat IP LD50 (mg/kg) Rat IV LD50 (mg/kg) Rat Oral LD50 (mg/kg) Rat SC LD50 (mg/kg) 

423,800    in AD 136,200    in AD 868,000    in AD 422,500    in AD 

 

Rat IP LD50 Classification Rat IV LD50 Classification Rat Oral LD50 Classification Rat SC LD50 Classification 

Class 4    in AD Class 4    in AD Class 4    in AD Class 4    in AD 
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Додаток Д  

Культури грибів, що депоновані в Національному центрі штамів 

мікроорганізмів ДНКІБШМ 

 

Рис. Д.1 – Колекція грибів-біодеструкторів 

 

Рис. Д.2 - Титраж ЕТС: сліва – Aspergillus niger van Tieghem , справа –

Trihoderma viride Pers. ex S.F. Gray 
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Рис. Д.3 - Титраж МТС: сліва – Aspergillus niger van Tieghem , справа –

Trihoderma viride Pers. ex S.F. Gray 

 

 

 

Рис.Д.4 - Титраж МТС: сліва – Aspergillus niger van Tieghem , справа –

Trihoderma viride Pers. ex S.F. Gray 
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Додаток Е 

Дослідження стійкості тканин до дії морських грибів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.1 – Розташування зразків в ексикаторах. Умови культивування 

   

 2. Arenariomyces trifurcatus  3. Corollospora maritima  4. Nia vibrissa 

   

2А. Arenariomyces trifurcatus 3А. Corollospora maritima 4А. Nia vibrissa 

Рис. Е.2– 4 и Е.2А– 4А. Вид зразку тканини (100% бавовни), засіяних 

морськими грибами після експозиції;  збільшення16Х  (за методом 1) 
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Рис. Е.5 – Вид зразка тканини (100% бавовни), засіяних морськими грибами 

після експозиції. Без очищення від зовнішніх забруднювачів 

Додаток Е.6 

Свідчення про облігатно морських мікроміцетах 

   

Спора Arenariomyces trifurcatus Спора  Corollospora maritima Спори Nia vibrissa 

Відділ Ascomycota  

Клас Sordariomycetes  

Порядок Microascales сімейство 

Halosphaeriaceae рід Arenariomyces  

Вид: Arenariomyces trifurcatus 

Höhnk, E. B. G. Jones +1954 Спосіб 

життя: сапротрофами.  

Субстрати: занурена і плаваюча 

деревина (Arbutus menziesu, Picea 

sp., Pinus sp., Quercus sp., Tamarix 

sp., Dicorynia paraensis, Fagus 

sylvatica, Laphira procera), 

раковини молюсків, піщинки, 

чорний і сірий мули.  

Поширення: в прибережних водах 

Атлантичного океану (Аргентина, 

Бермуди, Канада, Данія, Франція, 

Німеччина, Великобританія, 

Мексика, Сьєрра-Леоне; Іспанія, 

США; Середземного моря: 

Франція, Хорватія, Чорногорія; 

Чорне море: Болгарія, Україна, 

Туреччина; індійського океану: 

Індія; Африка, Канарські острови; 

Тихого океану: США, Канада, 

Мексика, Австралія, Японія 

(Kohlmeyer, Kohlmeyer 1979). 

Сімейство Halosphaeriaceae 

рід Corollospora 

Вид: Corollospora maritima 

Werdermann 1922 

Спосіб життя: сапротрофами. 

Субстрати: занурена і плаваюча 

деревина, раковини молюсків, 

чорний і сірий мули. 

Поширення: космополіт в 

солоних і солонуватих водах. 

 

Відділ Basidiomycota 

Клас Agaricomycetes 

Порядок Agaricales 

Сімейство Niaceae 

Рід Nia 

Вид: Nia vibrissa Moore et 

Meyers, Mycologia 51: 874, 1959 

Спосіб життя: сапротрофами. 

Субстрати: занурена і плаваюча 

деревина (e.g. Fagus crenata 

Blume, F. sylvatica, Picia sp., 

Pinus sp., Salix sp., Balsa), roots 

of Rhizophora mangle L., stems 

and rhizomes of S. alterniflora. 

Поширення: Атлантичний 

океан: Бразилія, Данія, Франція, 

Німеччина, Великобританія, 

Ісландія, Іспанія, США; 

Середземне море: Франція; 

Чорне море: Україна; Тихий 

океан: Японія, США 

(Kohlmeyer, Kohlmeyer 1979). 
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Додаток Ж 

Мінімальна дієва концентрація біоцидів відносно тест-культур  

Мінімальні фунгіцидна (А)  та фунгістатична (Б)  активність препаратів 

проти грибів тест-культур   

Кольоровим відмічено мінімально дієва концентрація  

 

 

Препарати 
Розвиток Trihoderma viride по розчинам,  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундазол  

А 

 

Б 

-1 -0,5 -0,25 - 0,12 - 0,06 - 0,03 + 0,015 + 0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 +0,008 

Біфоназол  

А 

 

Б 

+1 ++++ 

0,5 

++++ 

0,25 

++++ 

0,12 

++++ 

0,06 

++++ 

0,03 

++++ 

0,015 

++++ 

0,008 

-1 -0,5 +0,25 +0,12 ++ 

0,06 

++ 

0,03 

++ 

0,015 

++ 

0,008 

ЕТС  

А 

 

Б 

-0,5 -0,16 -0,055 ++ 

0,0185 

+++ 

0,006 

++++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

-0,0185 + 0,006 ++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

+++ 

0,0002 

МТС  

А 

 

Б 

-0,5 -0,16 -0,055 +0,0185 +0,006 ++ 

0,002 

++0,0007 + 

++0,0002 

-0,5 -0,16 -0,055 +0,0185 +0,006 ++ 

0,002 

++0,0007 + 

++0,0002 

АТС  

А 

 

Б 

-1 -0,5 -0,25 - 0,12 - 0,06 + ,03 + 0,015 ++ 0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 +0,015 ++ 0,008 
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Розвиток  Aspergillus niger по розчинам,  % 

Препарати 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундазол 

А 

Б 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 ++++. 

0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 -0,008 

Біфоназол  

А 

Б 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 -0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 -0,008 

ЕТС 

А 

 

Б 

-0,5 -0,16 -0,055 ++ 

0,0185 

++++ 

0,006 

++++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

+ 

0,0185 

++ 

0,006 

+++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

+++ 

0,0002 

МТС  

А 

 

Б 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

++ 

0,0185 

++++ 

0,006 

++++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

+ 

0,0185 

++ 

0,006 

+++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

+++ 

0,0002 

АТС  

А 

 

Б 

-1 -0,5 -0,25 - 0,12 - 0,06 + ,03 + 0,015 ++ 

0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 +0,015 ++ 

0,008 

 

 

Розвиток  Penicillium funiculosum  по розчинам,  % 

Препарати 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундазол  

А 

Б 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 +0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 +0,008 

Біфоназол  

А 

 

Б 

- 

1 

- 

0,5 

+++ 

0,25 

++++ 

0,12 

++++ 

0,06 

++++ 

0,03 

++++ 

0,015 

++++ 

0,008 

- 

1 

- 

0,5 

- 

0,25 

++ 

0,12 

++++ 

0,06 

++++ ++++ ++++ 

ЕТС  

А 

 

Б 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

++ 

0,006 

++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

+ 

0,006 

++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

МТС  

А 

 

Б 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

++ 

0,006 

++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

+ 

0,006 

++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

АТС  

А 

 

Б 

-1 -0,5 -0,25 - 0,12 - 0,06 + ,03 + 0,015 ++ 0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 +0,015 ++ 0,008 
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Розвиток  Paecilomyces variotii по розчинам,  % 

Препарати 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундазол  

А 

Б 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 +0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 +0,015 ++0,008 

Біфоназол  

А 

Б 

-1 -0,5 +++ 

0,25 

++++ 

0,12 

++++ 

0,06 

++++ 

0,03 

++++ 

0,015 

++++ 

0,008 

-1 -0,5 -0,25 ++0,12 ++++0,06 ++++ ++++ ++++ 

ЕТС  

А 

 

Б 

- 0,5 -0,16 -

0,055 

- 

0,0185 

++0,006 ++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

-0,5 -0,16 -

0,055 

-0,0185 

 

+0,006 ++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

МТС  

А 

 

Б 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

++ 

0,006 

++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

+ 

0,006 

++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

АТС  

А 

Б 

-1 -0,5 -0,25 - 0,12 - 0,06 + 0,03 + 0,015 ++ 0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 +0,015 ++ 0,008 

 

Розвиток  Chaetomium globosum по розчинам,  % 

Препарати 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундазол  

А 

 

Б 

- 

1 

- 

0,5 

- 

0,25 

- 

0,12 

- 

0,06 

- 

0,03 

- 

0,015 

+ 

0,008 

- 

1 

- 

0,5 

- 

0,25 

- 

0,12 

- 

0,06 

- 

0,03 

- 

0,015 

+ 

0,008 

Біфоназол  

А 

 

Б 

- 

1 

+ 

0,5 

++ 

0,25 

+++ 

0,12 

+++ 

0,06 

++++ 

0,03 

++++ 

0,015 

++++ 

0,008 

- 

1 

- 

0,5 

+ 

0,25 

++ 

0,12 

++ 

0,06 

++ 

0,03 

++ 

0,015 

++ 

0,008 

ЕТС  

А 

Б 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

++ 

0,0185 

+++ 

0,006 

++++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

+ 

0,006 

++ 

0,002 

++ 

0,0007 

++ 

0,0002 

МТС  

А 

 

Б 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

++ 

0,006 

++ 

0,002 

++++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

- 

0,5 

- 

0,16 

- 

0,055 

- 

0,0185 

+ 

0,006 

++ 

0,002 

+++ 

0,0007 

++++ 

0,0002 

АТС  

А 

Б 

-1 -0,5 -0,25 - 0,12 - 0,06 + 0,03 + 0,015 ++ 

0,008 

-1 -0,5 -0,25 -0,12 -0,06 -0,03 +0,015 ++ 

0,008 
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ДДооддааттоокк  ЗЗ  

Модель залежності розривального навантаження від концентрації  та 

параметрів термообробки (для МТС та АТС)  

 

 Рис. З.1 - Залежність розривального навантаження Y від концентрації 

МТС (Х1) та параметрів термообробки (Х2) 

   У = 74,5 + 0,0065* Х1+11* Х2  (трьохмірний графік) 

 

 

 Рис. З.2 - Залежність розривального навантаження Y від концентрації 

АТС (Х1) та параметрів термообробки (Х2) 

У = 75,8  - 0,0025* Х1-0,02* Х2  (трьохмірний графік) 
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ДДооддааттоокк  ИИ  

Антимікробна активність текстильних матеріалів, оброблених біоцидними препаратами  

Таблиця И.1  

 Зони затримки росту цвільового гриба Aspergillus niger та візуальні спостереження ураження зразків (48 год.) 

Зразки  ЕТС АТС МТС Контроль 

В 

 

ЗЗР =27,0мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=3,5 мм 

 

ЗЗР =0мм (ріст на рівні 

контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =22,0 мм (на поверхні 

зразка 10% росту в 

порівняні з контролем) 

Навколо зразка ЗЗР =1,0 

мм 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка) 

Б 

 

ЗЗР =29,0мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=4,5 мм 

 

ЗЗР =0мм (на поверхні 

зразка 50% росту в 

порівняні з контролем) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

ЗЗР =38,0 мм  

Навколо зразка ЗЗР =9,0 

мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка) 

З  

 

ЗЗР =0мм (ріст на 

рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 

мм 

ЗЗР =0мм (ріст на рівні 

контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

ЗЗР =0мм (на поверхні 

зразка 50% росту в 

порівняні з контролем) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка) 

О 

 

ЗЗР =40,0мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=10 мм 

ЗЗР =20,0мм  

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =44,0 мм  

Навколо зразка ЗЗР =12,0 

мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка) 

 

Позначення: ЗЗР – зона затримки росту мікроорганізму (включаючи зону зразка) 

В-  бав – 50%/ ПЕ – 50%  - тканина вишневого (бордового) кольору  

Б – бав – 35%/ ПЕ – 65%  - білого кольору  

З – бав – 20%/ ПЕ – 80%  - тканина зеленого кольору  

О – бав – 100% тканина оранжевого кольору  
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Фотознімки дослідження  

Aspergillus niger 

ЕТС АТС МТС Контроль 
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Таблиця И.2 

 Зони затримки росту дріжджів Candida tenuis та візуальні спостереження ураження зразків (72 год.) 

Зразки ЕТС АТС МТС Контроль 

В 

 

ЗЗР =65,0 мм 

Навколо зразка ЗЗР =22,5 

мм 

 

ЗЗР =49,0 мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=14,5 мм 

ЗЗР =58,4 мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=19,2 мм 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка)  

Б 

 

ЗЗР =67,5 мм 

Навколо зразка ЗЗР =23,8 

мм 

 

ЗЗР =50,0 мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=15,0 мм 

 

ЗЗР =48,0 мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=15,0 мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка)  

З 

 

ЗЗР =56,0 мм 

Навколо зразка ЗЗР =18,0 

мм 

 

ЗЗР =53,4 мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=16,7 

 

ЗЗР =52,5 мм 

Навколо зразка ЗЗР 

=16,3 мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка)  

О 

 

ЗЗР =69,0 мм 

Навколо зразка ЗЗР =24,5 

мм 

 

ЗЗР =50,0 мм  

Навколо зразка ЗЗР 

=15,0 мм 

 

ЗЗР =56,0 мм  

Навколо зразка ЗЗР 

=18,0 мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка) 
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Фотознімки дослідження  

Candida tenuis 

ЕТС АТС МТС Контроль 
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Таблиця И.3 

Зони затримки росту бактерії Escherichia coli та візуальні спостереження ураження зразків (24 год.) 

Зразки  ЕТС АТС МТС Контроль 

В 

 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка)  

Б 

 

ЗЗР =0мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

1 бал 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

1 бал 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка)  

З 

 
 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

 

ЗЗР =0 мм 

(ріст на рівні контролю) 

Навколо зразка ЗЗР =0 мм 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка)  

 

О 

 
 

ЗЗР =28,0 мм 

Навколо зразка ЗЗР =4,0 мм 

ЗЗР =25,0 мм  

Навколо зразка ЗЗР =2,5 мм 

5 балів 

ЗЗР =35,0 мм  

Навколо зразка ЗЗР =7,5 мм 

5 балів 

ЗЗР =0мм 

(суцільний ріст на 

поверхні зразка) 
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Таблиця И.4 

 Зони затримки росту бактерії Mycobacterium luteum та візуальні спостереження ураження зразків (48 год.) 

Зразки ЕТС АТС МТС Контроль 

В 

 

ЗЗР =39,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =9,5 

мм 

ЗЗР =43,7мм 

Навколо зразка ЗЗР =11,9 

мм 

ЗЗР =43,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =11,5 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст 

на поверхні 

зразка) 

Б 

 

ЗЗР =39,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =9,5 

мм 

 

ЗЗР =40,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =10,0 

мм 

 

ЗЗР =45,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =12,5 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст 

на поверхні 

зразка) 

З 

 

ЗЗР =40,7мм 

Навколо зразка ЗЗР =10,4 

мм 

 

ЗЗР =37,4мм 

Навколо зразка ЗЗР =8,7 мм 

 

ЗЗР =42,5мм 

Навколо зразка ЗЗР =11,3 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст 

на поверхні 

зразка) 

О 

 
 

ЗЗР =49,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =14,5 

мм 

 

ЗЗР =43,0мм  

Навколо зразка ЗЗР =11,5 

мм 

 

ЗЗР =67,5мм  

Навколо зразка ЗЗР =23,8 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст 

на поверхні 

зразка) 
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Фотознімки дослідження  

Mycobacterium luteum 

ЕТС АТС МТС Контроль 
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Таблиця И.5 

Зони затримки росту бактерії Staphylococcus aureus та візуальні спостереження ураження зразків (48 год.) 

Зразки ЕТС АТС МТС Контроль 

В 

 

ЗЗР =32,6мм 

Навколо зразка ЗЗР =6,3 

мм 

 

ЗЗР =31,4мм 

Навколо зразка ЗЗР =5,7 мм 

 

ЗЗР =31,7мм 

Навколо зразка ЗЗР =5,9 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст на 

поверхні зразка) 

Б 

 

ЗЗР =27,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =3,5 

мм 

 

ЗЗР =28,7мм 

Навколо зразка ЗЗР =4,4 мм 

 

ЗЗР =26,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =3,0 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст на 

поверхні зразка) 

З 

 

ЗЗР =28,7мм 

Навколо зразка ЗЗР =4,4 

мм 

 

ЗЗР =29,0мм 

Навколо зразка ЗЗР =4,5 мм 

 

ЗЗР =32,5мм 

Навколо зразка ЗЗР =6,3 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст на 

поверхні зразка) 

О 

 

ЗЗР =34,7мм 

Навколо зразка ЗЗР =7,4 

мм 

 

ЗЗР =33,7мм  

Навколо зразка ЗЗР =6,9 мм 

 

ЗЗР =32,0мм  

Навколо зразка ЗЗР =6,0 

мм 

 

ЗЗР = 0 мм 

(cуцільний ріст на 

поверхні зразка) 
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Фотознімки дослідження  

Staphylococcus aureus 

ЕТС АТС МТС Контроль 
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Додаток К 

Антимікробна активність текстильних матеріалів після мокрих обробок водою 

Н
о
м

ер
 з

р
аз

к
а 

В
о

л
о

к
н

и
с
ти

й
 

ск
л
ад

, 
%

 

 В
и

д
 

о
б

р
о

б
к
и

 
Зони затримки росту мікроорганізмів*, мм 

Aspergillus 

niger 

Canida tenuis Mycobacterium 

luteum 

Escherichia coli Staphylococcus 

aureus 

До 

пр. 

1пр 3пр 10пр До 

 пр. 

1пр 3пр 10пр До 

пр. 

1пр 3пр 10пр До 

пр. 

1пр 3пр 10пр До 

пр. 

1пр 3пр 10пр 

 

1 

1
0

0
%

 б
ав

о
в
н

и
 

БО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТС 40,0 40,0 39,0 36,6 69,0 69,0 67,4 63,8 49,0 49,0 48,3 43,5 28,0 28,0 27,5 24 34,7 34,7 34,2 32,4 

МТС 44,0 43,5 41,4 38,9 56,0 54,8 52,1 49 67,5 67,5 64,6 57,3 35,0 35,0 33,6 30 32,0 32,0 30,9 30,1 

АТС 
20,0 19,0 

18,0 
16,9 

50,0 47,3 44,9 
41,3 43,0 43,0 

41,5 
34,8 

25,0 25,0 23,2 
20,7 

33,7 33,7 30,8 
28,4 

 

2 

5
0

%
 б

ав
.,

  

5
0

%
 П

Е
 БО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТС 27,0 27,0 27,0 23,9 65,0 65,0 63,5 58,5 39,0 39,0 39,0 33,4 0 0 0 0 32,6 32,6 32,2 29,9 

МТС 22,0 20,5 20,1 19 58,4 57,9 56,3 49,8 43,0 43,0 42,2 34,9 0 0 0 0 31,7 31,5 30,2 28,5 

АТС 0 0 0 0 49,0 49,0 45,9 38,3 43,7 43,7 38,9 32,5 0 0 0 0 31,4 31,4 28,9 26,1 

 

3 

3
5

%
 б

ав
.,

  

6
5

%
 П

Е
 БО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТС 29,0 29,0 29,0 25,9 67,5 67,5 67,0 60,9 39,0 39,0 39,0 34,5 0 0 0 0 27,0 27,0 26,4 24,8 

МТС 38,0 38,0 36,7 32,3 50,0 48,6 46,7 43,5 45,0 45,0 45,0 38,9 0 0 0 0 26,0 26,0 25,7 22,5 

АТС 0 0 0 0 50,0 47,5 45,5 40,9 40,0 40,0 36,5 30,4 0 0 0 0 28,7 28,7 26,0 23,7 

 

4 

2
0

%
 б

ав
.,

  

8
0

%
 П

Е
 БО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТС 0 0 0 0 56,0 55,6 54,3 52 40,7 40,7 40,4 37,1 0 0 0 0 28,7 28,7 27,9 27,5 

МТС 0 0 0 0 52,5 51,9 49,5 44,1 42,5 42,5 40,7 37,5 0 0 0 0 32,5 32,5 32,0 30 

АТС 0 0 0 0 53,4 50,8 49,5 40,3 37,4 37,4 33,8 30,6 0 0 0 0 29,0 29,0 27,9 27 
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Додаток Л 

Прогнозування тривалості антимікробної дії препаратів після багаторазових мокрих обробок 

 

 

Рис. Л.1 – Тривалість антимікробної дії біоцидів на тканині вар. 3 
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Рис. Л.2 – Тривалість антимікробної дії біоцидів на тканині вар. 4 
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Додаток М  

 

Оцінка фізико-механічних властивостей до і після оброблення БПТС 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Зразки  

Зміна лінійних розмірів 

після мокрих  обробок, % 

Число циклів 

стирання до площині, 

кількість обертів до 

утворення дірки за основою за  

утоком 

 

 

1 

Без обробки +2,3 -1,2 6014   

ЕТС +1,9 -1,2 6021 

МТС +2,0 -1,2 6015 

АТС +2,0 -1,2 6013 

 

 

2 

Без обробки -2,0 -0,9 11890 

ЕТС - 1,9 -0,9 11980 

МТС -2,0 -1,0 11898 

АТС -2,0 -1,0 11890 

 

 

3 

Без обробки -1,8 -0,9 8416 

ЕТС -1,8 -0,9 8421 

МТС -1,9 -0,9 8419 

АТС -2,0 -0,9 8418 

 

 

4 

Без обробки -0,7 -0,4 4017 

ЕТС -0,7 -0,4 4022 

МТС -0,7 -0,4 4020 

АТС -0,7 - 0,5 4020 
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Додаток Н 

 

             Валовий вміст важких металів на досліджуваних тканинах 

Зразки 

тканин 

Виявлено у зразках тканин 

Cr 

хром 

Cu  

мідь 

Ni  

нікель 

Pb 

свинець 

Cd  

Кадмій 

Hg 

ртуть 

Зразок № 1  

Без обробки 1,01 10,9 0,372 0,454 0,083 0,018 

ЕТС 1,00 10,9 0,371 0,454 0,083 0,017 

МТС 1,00 10,89 0,370 0,453 0,082 0,018 

АТС 1,00 10,87 0,372 0,453 0,083 0,018 

Зразок № 2  

Без обробки  1,37 40,2 0,336 0,416 0,084 0,012 

ЕТС 1,37 40,2 0,334 0,42 0,086 0,012 

МТС 1,37 40,2 0,336 0,413 0,081 0,011 

АТС 1,37 40,3 0,336 0,416 0,082 0,012 

Зразок № 3 

Без обробки  0,215 1,12 0,156 0,523 0,011 <0,010 

ЕТС 0,215 1,12 0,153 0,527 0,011 <0,010 

МТС 0,216 1,12 0,155 0,524 0,010 <0,010 

АТС 0,215 1,12 0,154 0,523 0,010 <0,010 

Зразок № 4  

Без обробки  1,56 17,8 0,584 0,479 0,096 <0,069 

ЕТС 1,55 17,9 0,580 0,478 0,097 <0,067 

МТС 1,54 17,6 0,582 0,479 0,092 <0,069 

АТС 1,55 17,9 0,583 0,479 0,093 <0,069 
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Додаток П 

Хроматограми вмісту хлорорганічних пестицидів після обробки ЕТС 

 

Рис. П.1 – Хроматограма вмісту хлорорганічних пестицидів у 

чистобавовняній тканині (вар. №1) 

 

Рис.П.2 – Хроматограма вмісту хлорорганічних пестицидів у 

бавовняно-поліефірній (50%/50%) тканині (вар. №2) 
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Рис. П.3 – Хроматограма вмісту хлорорганічних пестицидів у бавовняно-

поліефірній (35%/65%) тканині (вар. №3) 

       Рис. П.4 – Хроматограма вмісту хлорорганічних пестицидів у бавовняно-

поліефірній (20%/80%) тканині (вар. №4) 
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Додаток  Р 

АНКЕТА 

Ранжування та визначення коефіцієнту вагомості показників якості 

текстильних матеріалів спеціального призначення 

Шановний експерт!  

Пропонуємо Вам перелік одиничних показників для оцінки основних 

властивостей текстильних матеріалів з антимікробними властивостями. 

Просимо Вас провести ранжування даних показників за ступенем їх 

важливості  (R=1), оцінюючи найзначущу характеристику рангом 1, а менш 

значущі характеристики – рангами 2, 3, 4..і т.д., також доповнити або 

скоротити пропонований ряд показників на Вашу думку.   

Групові 

показники  

Одиничні показники Ранг 

показника 

 Розривальне навантаження Х1 

Зміна лінійних розмірів після мокрих  

обробок 

Х2 

Показники 

надійності   

(зносостійкості) 

Світлостійкість  Х3 

Стійкість фарбування до прання Х4 

Стійкість фарбування до сухого  тертя Х5 

Ергономічні 

показники 

Гігроскопічність  Х6 

Водовбиральність Х7 

Капілярність  Х8 

Повітропроникність  Х9 

 

Просимо надати інформацію:  

Спеціальність ______________________________________ 

Освіта _____________________________________________ 

 

Дякуємо за роботу!  
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 Додаток С 

Результати випробувань базового біоцидного препарату Troysan 395 

TROYSAN 395 – біоцидний препарат виробництва Troy Corporation 

(США) - зареєстрований в ЕРА внутрішньо тарний консервант, що володіє 

широким спектром дії на бактерії. Стійкий в широкому діапазоні значень рН 

і при підвищених температурах. Продукт рекомендується для застосування в 

емульсійних фарбах, матеріалах художнього призначення, дисперсіях 

полімерів, адгезивах, ущільнюючих складах, герметиках, цементах для 

закладення швів, суспензіях пігментів і в оздоблювальних покриттях 

текстильної продукції. Нетоксичний, стійкий при температурах до 70 ° C. 

рекомендований діапазон рН - 3-10. Агрегатний стан – прозора безкольорова 

рідина на основі гідантоїну.  Рекомендований діапазон концентрації 0,1-0,5%. 

Спосіб нанесення – обприскування. Розчиняється у воді. Результати 

досліджень наведені у таблицях С.1 та С.2 

Таблиця С.1 – Результати обробки тканин БП Troysan 395 

 

Показники 

Вар. 1 

(100% бавовни) 

Вар.  2 

(50% бав., 50% 

ПЕ) 

Без 

обробки 

Troysan 

395 

Без 

обробки 

Troysan 

395 

Розривальне навантаження, кгс 75,4 75,8 89,6 89,8 

Зміна лінійних розмірів після 

мокрих обробок, % 
+2,3 -2,0 -2,0 

-2,2 

Світлостійкість, відн.од 16,433 3,904 3,561 3,442 

Стійкість фарбування до прання, 

бали 
3/2 3/3 4/4 

4/3 

Стійкість фарбування до сухого  

тертя, бали 
4 3 4 

3 

Стійкість фарбування до мокрого 

тертя, бали 
2 2 3 

2 

Стійкість фарбування до поту, 

бали 
3/2 2 4/4 

3/3 

Стійкість фарбування до дист. 

води, бали 
3/2 3 4/4 

4/3 

Стійкість фарбування до 

прасування, бали 
4 3 4 

4 

Стійкість фарбування до світла, 

бали 
3 3 4 

3 

Гігроскопічність , % 8,5 8,3 7,0 7,0 

Водовбиральність, % 33,7 26,0 29,7 26,0 
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Продовження табл. С.1 

 

Таблиця С.2  

Показники мінімальної бактерицидної концентрації (МБцК) і мінімальної 

бактеріостатичної концентрації (МБсК) сполук методом серійних розведень 

(метод Б) 

Біоцидний 

препарат  
Культури бактерій, мкг/мл 

Escherichia coli Staphylococcus 

aureus 

Mycobacterium 

luteum 

Candida tenuis Aspergillus 

niger 

МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК 

Troysan 

395 

21,2 12,5 3,9 21,2 3,9 6,8 3,9 4,8 9,6 17,5 

 

Таблиця С.3 

Антимікробна активність тканин, оброблених препаратом Troysan 395 

 

Номер 

зразка 

 

Волокнистий 

склад 

Зони затримки росту мікроорганізмів, мм 

A. 

niger 

C. 

tenuis 

M. 

luteum 

E. 

coli 

S.  

aureus 

1 100% бавовни  20,0 29,0 19,0 18,0 14,7 

7,0 14,5 4,5 4,00 7,4 
 

2 

50% бав., 50% 

поліефіру 
17,0 25,0 19,0 0 12,6 

3,5 12,5 9,5 0 6,3 

 

Таблиця С4. 

Тривалість антимікробної активності після мокрих обробок 

№
 в

ар
. 

тк
ан

и
н

и
 

Н
о
м

ер
 

зр
аз

к
а 

Зони затримки росту мікроорганізмів,мм прання 

Aspergillus niger Canida tenuis Mycobacterium 

luteum 

Escherichia coli Staphylococcus 

aureus 
До 

пр. 

1 3 10 До 

пр 

1 3 10 До 

пр. 

1 3 10 До 

пр. 

1 3 10

пр 

До 

пр. 

1 3 10 

1 
20,0 

12 5 1,2 29,0 19 9 5 
19,0 9 

4 4 18,0 6 2 0 14,7 9 5 2 

2 17,0 10 
3 

2 25,0 16 12 4 19,0 11 7 4 0 0 0 0 12,6 10 7 3 

Капілярність, см 9 13,3 19,2 19,0 

Повітропроникність, дм3/м2 с 136 110 26,0 28,0 

Біостійкість у грунті за 

стандартною методикою, % 
57,8 69,1 

56,7 73,1 

Біостійкість у грунті в природних 

умовах, % 

51,5 
65,0 

55,5 70,0 
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Додаток   Т 
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Додаток У 
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Додаток Ф 
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Додаток Х 

 



218 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 

 

Додаток Ц 
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Додаток Ш 
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Додаток Щ 
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Додаток Ю  
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Додаток Я 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

           Монографії 

1. Мартиросян І.А., Мельник І.В., Луцькова В.А., Крупицька Л.О. 

Вплив ефекту глобалізації і інноваційних технологій на зміни товарного 

ринку України. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний 

стан, напрямки розвитку: колективна монографія/ – Роздільна: Вид-во 

«Лерадрук», 2020. С.607-626 (Особистий внесок: вивчено вплив нових видів 

обробки на глобалізаційні процеси). 

2. Монька Н.Я., Василюк С.В., Баранович Д.Б., Стадницька Н.Є., 

Паращин Ж.Д., Хоміцька Г.М., Шиян Г.Б., Комаровська-Порохнявець О. З., 

Гавриляк В.В., Швед О.В., Мартиросян І.А., Бочарова О.В., Новіков В.П., 

Лубенець В.І. Тіосульфонати: шляхи їх синтезу та перспективи застосування. 

Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна 

хімія та екологія : колективна монографія / за заг. ред. О. Р. Мокроусової. 

Київ: Світ Успіху, 2020. С 116-137. (Особистий внесок: обґрунтовано 

застосування нових перспективних біоцидів в текстильній промисловості).  

          Праці, в яких опубліковані основні результати дисертації 

3. Пахолюк О. В., Мартиросян І. А., Лубенець В. І. Дослідження 

ефективності біоцидних речовин для оброблення одягових текстильних 

матеріалів спеціального призначення. Товарознавчий вісник. 2018. № 11. 

С.100-108. (Стаття у виданні Україні, яке включене до міжнародних  

наукометричних та реферативних баз  Google Scholar, ICI World of Journals 

(Index Copernicus Journal Master List), CrossRef, Academic Resource Index 

ResearchBib, НБУ ім. Вернадського) (Особистий внесок: проведені 

експериментальні дослідження антимікробної активності нових біоцидних 

препаратів).  

4. Мартиросян І.А., Пахолюк О.В., Лубенець В.І. Вплив біоцидного 

оброблення целюлозовмісних текстильних матеріалів на зміну їх 

властивостей. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні 
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науки. 2018. № 6 (267)  С. 94-98. (Стаття у виданні Україні, яке включене до 

міжнародних  наукометричних баз  РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar) 

(Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження механічних 

властивостей текстильних матеріалів).  

5. Martirosyan I., Pakholiuk E., Lubenets V., Peredriy O. Investigation on 

stability of textile materials for overalls processed by new biocidal preparation 

Technological Complexes. Scientific journal. 2018. №1 (15).  Р. 52-59. (Стаття 

у виданні Україні, яке включене до міжнародних  наукометричних баз  

РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, НБУ ім. Вернадського) 

(Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження 

світлостійкості та розривальних характеристик текстильних матеріалів з 

біоцидною обробкою.  

6. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В., Лубенець В.І., Семак Б. Д 

Дослідження світлостійкості пофарбувань бавовняного трикотажу, 

обробленого новими тіосульфонатними препаратами.  Товарознавчий вісник. 

2019. № 12. С.176-190. (Стаття у виданні Україні, яке включене до 

міжнародних  наукометричних та реферативних баз  Google Scholar, ICI 

World of Journals (Index Copernicus Journal Master List), CrossRef, Academic 

Resource Index ResearchBib, НБУ ім. Вернадського) (Особистий внесок: 

досліджено світлостійкість трикотажних полотен з біоцидною обробкою).  

7. Мартиросян І.А., Пахолюк О.В., Семак Б.Д. Оцінка ефективності 

використання тіосульфонатних антимікробних препаратів. Вісник 

Херсонського національного технічного університету. 2019р. № 2 (69). С. 

113-119. (Стаття у виданні Україні, яке включене до міжнародних  

наукометричних баз  Google Scholar, CrossRef, НБУ ім. Вернадського) 

(Особистий внесок: проведені експериментальні дослідження біостійкості 

текстильних матеріалів та виробів з біоцидною обробкою).  

8. Мартиросян І. А., Пахолюк О. В., Семак Б. Д., Комаровська-

Порохнивець О. З., Лубенець В. І., Памбук С. А. Нові технології ефективного 

захисту текстилю від мікробіологічних пошкоджень. Наносистеми, 
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наноматеріали, нанотехнології. 2019. № 4. Т.17. С. 621-636. (Стаття у 

виданні Швейцарії, яке включене до міжнародної  наукометричної бази  

SCOPUS) (Особистий внесок: обґрунтовано спосіб надання антимікробних 

властивостей текстильним матеріалам та досліджено вплив обробки на 

дію патогенних мікроорганізмів).  

9. Мартиросян І. А. Вплив антимікробного оброблення на зміну 

гігроскопічних властивостей та проникності трикотажних полотен. 

Товарознавчий вісник. 2020. №13. С.160-169. (Стаття у виданні Україні, яке 

включене до міжнародних  наукометричних та реферативних баз  Google 

Scholar, ICI World of Journals (Index Copernicus Journal Master List), CrossRef, 

Academic Resource Index ResearchBib, НБУ ім. Вернадського) (Особистий 

внесок: проведені експериментальні дослідження гігроскопічних 

властивостей трикотажних полотен).  

10. I.  Martirosyan, O.  Pakholiuk,  B. Semak, V. Lubenets, O. Peredriy. 

Investigation оf wear resistance оf cotton-Polyester fabric with antimicrobial 

treatment. Lecture Notes in Mechanical Engineering (Springer): Cham, 

Switzerland, 2020, pp. 433–441. (Стаття у виданні Швейцарії, яке включене 

до міжнародної  наукометричної бази  Scopus) (Особистий внесок: 

обґрунтовано спосіб надання антимікробних властивостей трикотажним 

полотнам та експериментально досліджено вплив сонячної радіації на їх 

світлостійкість). 

11. Мартиросян І.А., Пахолюк О.В., Бочарова О.В. Вплив 

тіосульфонатної антимікробної обробки на стійкість текстильних матеріалів. 

Вісник Хмельницького  національного технічного університету. 2020р. № 1 

(70). С. 130-134. (Стаття у виданні Україні, яке включене до міжнародних  

наукометричних баз  РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar) (Особистий 

внесок: проведені експериментальні дослідження щодо стійкості 

пофарбування до дії різних чинників). 

12. Martirosyan I., Pakholiuk O., Lutskova V, Monka N., Nakonechna A., 

Komarovska-Porokhnyavets O., Lubenets V. Development of environmental 
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responsible textile materials with antimicrobial properties using tiosulphonates. 

Academic and Research journal of the NAS of Ukraine «Science and Innovation». 

Прийнято до публікації у № 3, 2021. (Стаття у виданні Україні категорії А, 

яке включене до міжнародних  наукометричних Scopus,Web of Science, 

Directory of Open Access Journals (DOAJ), СrossRef, EuroPub, Ulrich’s 

Periodicals Directory, Index Copernicus International) (Особистий внесок: 

проведені експериментальні дослідження властивостей, що задовольняють 

вимоги до гігієни).  

           Патенти України на корисну модель та винахід 

13. Спосіб отримання текстильних матеріалів з антимікробними 

властивостями: пат: на корисну модель 135646 Україна: МПК D06M 13/00 

A61L 2/16 (2006.01) A01N 25/00 (2019.01); № 201901165; заяв. 05.02.2019; 

опубл. 10.07.2019,  Бюл. № 13. 4с. (Особистий внесок: проведено патентний 

пошук, аналіз результатів, підготовлено формулу та опис корисної моделі). 

14. Спосіб отримання текстильних матеріалів з антимікробними 

властивостями: пат. на винахід  120336 Україна: МПК D06M 13/00 A61L 2/16 

(2006.01) (2019.01), № 2019 01160; заявл. 05.02.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. 

№ 21. 7 с. (Особистий внесок: проведено патентний пошук, аналіз 

результатів, підготовлено формулу та опис на винахід). 

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій 

15. Мартиросян І. А. Грибостійкість текстильних матеріалів, оброблених 

біоцидними речовинами: збірник тез доповідей 77 наукової конференції 

викладачів академії, 12-16 квітня 2017р., Одеса: ОНАХТ, 2017. С. 180-181. 
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