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Військова форма одягу являє собою складний асортимент виробів, до 

якого висувається комплекс вимог, пов'язаних із функціональним 

призначенням [1, 2]. Вибір матеріалів і конструкція військового 

обмундирування визначаються призначенням і загальними гігієнічними 

вимогами, при цьому матеріали для його виготовлення повинні відповідати 

вимогам, встановленим Міністерством оборони, і відображеними у 

відповідних нормативних документах.  

В комплектах сучасної української воєнної форми широко 

використовуються трикотажні полотна [3], які відрізняються високими 

гігієнічними властивостями, приємністю на дотик, еластичністю та легкістю 

у догляді. Їх основною функцією є забезпечення комфортного функціонування 

шкірних покривів і регуляція теплообміну організму завдяки своєчасній 

евакуації з підодягового простору продуктів метаболізму тіла людини. Для 

комфортного самопочуття бійця матеріали, які безпосередньо контактують зі 

шкірою, мають якомога довший час залишатися сухими на дотик, забезпечуючи 

передачу вологи у формі чутливої та нечутливої перспірації від тіла до 

навколишнього середовища. Якщо ці матеріали мають незадовільні значення 

вологопоглинання та вологопровідності, може створюватися буферний шар, так 

званий «капкан з вологи», який зумовлює значний дискомфорт. 

До фізичних процесів, що забезпечують комфортність при експлуатації, 

відносять транспорт вологи шляхом дифузії, капілярності і сорбції, 

випаровування, передачу тепла шляхом провідності, конвекції і 

випромінювання, а також механічні взаємодії у вигляді тиску, тертя і 

динамічного нерегулярного контакту. Волога в текстильних матеріалах може 

переноситися у вигляді пару і рідини. У пароподібному вигляді задіяні такі 

механізми переносу, як дифузія, сорбція, конденсація, тоді як при перенесенні 

рідини зазвичай мають місце два механізми – змочування і просочування. 

На ринку України реалізують трикотажні полотна різних виробників, 

які швейні підприємства використовують для виготовлення форменого одягу. 
Необхідною складовою їх обґрунтованого вибору є порівняльний аналіз 

гігієнічних властивостей. Метою даної роботи було визначення впливу 

характеристик структури та сировинного складу трикотажних полотен на їх 

гігієнічні властивості. В якості об’єктів дослідження обрано 5 зразків 

полотен різного сировинного складу комбінованого переплетення типу 

«піке», які зараз використовуються при виготовленні сорочок-поло для 

українських військовослужбовців. За методиками ГОСТ 3816–81 (ISO 811-

81) визначалися показники: Wк [%], вологоємність, W [%], гігроскопічність, 

Н [%] та капілярність. Гігроскопічність визначалась при витримуванні зразків 

протягом  4 годин при 100%-вій відносній вологості оточуючого середовища. 
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Коефіцієнт паропроникності П, мг/см
2
×год визначався за методикою ДСТУ 

3672-97 [4]. 

Результати дослідження. Отримані дані свідчать про те, що відмінність 

за сировинним складом трикотажних полотен одного виду переплетення значно 

пливає на показники їх гігієнічних властивостей (таблиця 1). Так, здатність до 

поглинання вологи із оточуючого середовища (гігроскопічність) змінюється в 

досить широкому діапазоні значень – від мінімального (3,2 % для зразка №1) до 

достатньо високих (Г=17,7% для зразка №4). Слід зазначити, що такі показники 

гігроскопічності або відповідають (зразок №2), або значно перевищують 

значення гігроскопічності, встановлені в нормативному документі [3]. 
 

Таблиця 1 – Характеристики структури та гігієнічні властивості трикотажних полотен 

Номер 
зразка 

Вміст складників 
сировинного складу, [%] 

Поверхнева 
густина, Ms [г/м

2] 
Товщина, 
[мм] ТР-2 

Гігроскопічність,
% 

Капілярність, 
h, мм 

Водопоглинання, 
W, % 

Коефіцієнт 
паропроникності П, 

мг/см2×год 

1 
Бавовна – 87%, 

ПА – 13 % 
158,0 0,582 17,4 94 422 9,9 

2 
ПЕ 100% 

(волокно Coolpass) 
210,0 0,741 3,2 210 287 9,5 

3 
Бавовна - 87%, 

ПП- 13% 
164,0 0,563 14,9 141 341 9,4 

4 
Бавовна - 87%, 

ПП- 13% 
184,0 0,642 17,7 159 382 10,3 

5 
Бавовна - 87%, 

ПП- 13% 
167,0 0,613 17,5 175 351 9,8 

 

Показники капілярності та водопоглинання не нормуються для виробів 

військового призначення, але вони є відображенням сорбційних властивостей 

матеріалів і характеризують їх гігієнічність. Найвищий показник 

капілярності має зразок поліефірного полотна (№2), що, вочевидь, пов’язано 

із специфічною структурою волокон Coolpass, з яких його виготовлено. Всі 

інші досліджені полотна також відрізняються високою здатністю до 

транспорту крапельно-рідкої вологи повздовжніми капілярами. Яскраво 

проявляється наявність мікроволокон в структурі полотен на значеннях 

показника водопоглинання. Величини W коливаються від 94 до 382%, що 

характеризує високі вбиральні властивості матеріалів. Доволі високою є 

також здатність трикотажних полотен пропускати пари вологи, які 

характеризуються показником паропроникності. 

Проведені дослідження засвідчили високий рівень гігієнічних 

властивостей трикотажних полотен, що дозволяє їх рекомендувати для 

виготовлення сорочок-поло військового призначення. 
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