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Вступ

Тепловий стан людини зале-
жить від низки факторів, але
більшою мірою від теплоізолю-
вальних властивостей одягу і
захисного спорядження. При
використанні одягу та споря-
дження з низькими теплозахис-
ними властивостями розвива-
ється стан гіпотермії [1; 2]. За-
гальне глибоке переохолоджен-
ня (до 55 %) супроводжується
різким зниженням або втратою
працездатності та розвитком
низки захворювань [3].
Враховуючи, що рятувальні

та інші невідкладні роботи в
умовах завалів, руйнування бу-
дівель і споруд, бойові дії про-
водяться безперервно вдень і
вночі, за будь-якої погоди, осо-
бовий склад для ефективного
відпочинку повинен бути забез-
печений штатним споряджен-
ням спеціального захисно-ряту-
вального призначення — спаль-
ними мішками. Спальні мішки
розглядаються нині як обов’яз-
кове спорядження військово-
службовців. Основне їх призна-
чення — забезпечення сну і ком-
фортного відпочинку людини в
умовах низьких температур нав-
колишнього середовища.

Під час Другої світової вій-
ни ватяні спальні мішки зігра-
ли позитивну роль при евакуа-
ції взимку поранених і хворих
на неопалюваних видах транс-
порту.
Під час війни в Афганістані,

у холодні періоди року, необ-
хідно було забезпечувати весь
особовий склад штатними спаль-
ними мішками, але реально ни-
ми забезпечувалося лише близь-
ко 50 % військовослужбовців.
Важкі (маса 6,9–12,4 кг) і гро-
міздкі ватяні спальні мішки, які
видавали особовому складу, бу-
ло важко переносити, розміщу-
ючи на спині поверх речового
мішка. З цієї причини їх доводи-
лося тримати в руках, що усклад-
нювало маневреність особово-
го складу.
Сьогодні у складі індивідуаль-

ної екіпіровки військовослуж-
бовців Збройних Сил України,
які беруть участь в антитеро-
ристичній операції (АТО), і
частин спеціального призна-
чення передбачено використан-
ня штатних спальних мішків.
Існуюче екіпірування вітчизня-
ного виробництва не повністю
відповідає сучасним вимогам
для виконання бойових і спеці-
альних завдань.

За час проведення АТО ви-
явилося, що вітчизняні силові
структури відчувають труднощі
у забезпеченні військовослуж-
бовців необхідним майном. Ба-
гато підрозділів потребують
спеціальних елементів екіпіров-
ки, таких як: сучасні броне-
жилети, розвантажувальні жи-
лети, плащі-намети, рюкзаки і
спальні мішки. Тому одним з
головних завдань є розробка та
впровадження перспективних
зразків екіпіровки та спеціаль-
ного спорядження для силових
структур, що забезпечують мак-
симальну ефективність вико-
нання поставлених завдань.
Сьогодні не до кінця дослі-

дженими залишаються питання
тактико-технічних, фізіолого-
гігієнічних і конструктивних
характеристик спальних мішків
(їх маса, раціональна конструк-
ція, вибір матеріалу для утеп-
лювача, матеріалів для зовніш-
ньої поверхні мішка, кількість
шарів утеплювача і його розпо-
діл у спальному мішку).  Питан-
ня захисту особового складу від
холоду залишається не виріше-
ним до кінця.
Метою роботи є порівняль-

на оцінка теплозахисних влас-
тивостей існуючих утеплюва-
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чів, які використовуються при
виготовленні спальних мішків,
у тому числі армійських.

Матеріали та методи
дослідження

Матеріали дослідження – іс-
нуючі утеплювачі для виготов-
лення спальних мішків. Дослі-
дження проводилося шляхом
аналізу наукової інформації та
з використанням нормативно-
пошукового, бібліометричного
методів.

Результати дослідження
та їх обговорення

Спальні мішки мають забез-
печувати відпочинок та ночів-
лю військовослужбовців на бо-
йових позиціях: у земляних ук-
ріпленнях, на блокпостах, у на-
метах. Оскільки не передбача-
ється ручне транспортування
цього спорядження бійцями ме-
ханізованих підрозділів з пози-
ції на позицію, транспортний
об’єм та вага спальників суво-
ро не лімітовані, однак їх транс-
портно-габаритні розміри не
повинні перевищувати опти-
мальних розмірів для розміщен-
ня у транспорті.
Залежно від матеріалів і спо-

собів виготовлення розрізняють
утеплені та полегшені спальні
мішки. За кількістю шарів уте-
плювача вони бувають одно-
шаровими, двошаровими, три-
шаровими.
За формою й особливостями

крою спальні мішки ділять на
«ковдри», «конверти», «коко-
ни». Мішок-ковдра — найпро-
стіший варіант виконання спа-
льного мішка, у формі складе-
ної навпіл і закритої з одного
боку на блискавку ковдри. Мі-
шок-конверт — прямокутний
або овальний, іноді трохи зву-
жений до ніг спальний мішок
з розрізом по центру. Мішок-
«кокон» — спальний мішок, що
звужується до ніг, має капю-
шон, який затягується шнурком
і повністю закриває голову лю-
дини. Мішки типу «кокон» при-
значені для більш холодних
умов, оскільки повністю обляга-
ють тіло людини.

Спальні мішки можуть бути
класифіковані як маршрутні,
базові, бівуачні. Маршрутні
мішки вирізняються легкістю
конструкцій і малою вагою. Ба-
зові мішки призначаються для
відпочинку в стаціонарних умо-
вах табору. Бівуачний мішок
виготовляють зі щільної ткани-
ни без утеплювача (виконує роль
зовнішнього чохла до будь-
якого спального мішка), у комп-
лекті зі спальним мішком його
можна використовувати замість
намету.
Найбільш важливим парамет-

ром, що визначає вибір спаль-
ного мішка, є його температур-
ні характеристики. До недав-
нього часу спальні мішки мали
торгівельні ярлики зі спеціаль-
ною температурною діаграмою,
складеною на основі темпера-
турного тесту, проведеного ви-
робником на молодих особах
чоловічої статі, які регулярно і
професійно використовують їх
(як правило, альпіністи і війсь-
ковослужбовці).
У квітні 2002 р. Європейсь-

ким комітетом зі стандартизації
(Comité Européen de Normalisa-
tion, CEN) був схвалений новий
стандарт з офіційною назвою
"EN 13537: 2002 — Вимоги, що
висуваються до спальних міш-
ків". Цей стандарт набув чин-
ності 01.12.2005 р. і поширюєть-
ся на такі країни: Австрія, Бель-
гія, Велика Британія, Угорщи-
на, Німеччина, Греція, Данія,
Ірландія, Ісландія, Іспанія, Іта-
лія, Люксембург, Мальта, Ні-
дерланди, Норвегія, Португа-
лія, Словаччина, Фінляндія,
Франція, Чехія, Швейцарія,
Швеція.
Новому стандарту не підля-

гають дитячі й армійські спаль-
ні мішки, а також ті мішки, які
розраховані на використання
при екстремальних темпера-
турах (температура «комфорт-
ної зони» нижче -24 °С). У цих
випадках в реальних умовах
передбачається використання
особливих теплоізолювальних
килимків або навіть комбінацій
килимків, а також спеціально-
го одягу; не виключений і сон

повністю у вуличному одязі. По-
дібні умови в стандартному тем-
пературному тесті за EN 13537
не моделюються.
Структура спального мішка

являє собою чергування кіль-
кох шарів різних тканин. Зовніш-
ній шар тканини оберігає мі-
шок від забруднення. Один або
кілька шарів утеплювача необ-
хідні для зберігання тепла. Вну-
трішній шар тканини виконує
гігієнічну функцію, бо безпосе-
редньо стикається з тілом.
Також виготовляють спаль-

ні мішки комбінуючи різні види
утеплювача. Наприклад, з верх-
ньої сторони як утеплювач ви-
користовується пух (без наван-
таження він займає більший
об’єм і дає більше тепла), а з
нижньої — синтетичний утеп-
лювач (він менше стискається
під масою тіла і не так «боїть-
ся» вологості).
Внутрішній спальний мішок

(вкладиш) шиють трохи мен-
шим за зовнішній — для утво-
рення повітряного прошарку,
який зберігає тепло. Для вкла-
дишів зазвичай використову-
ються натуральні бавовняні тка-
нини, які вбирають випарову-
вання тіла і легко прасуються.
Армійський спальний мішок

має відповідати таким вимо-
гам: за розмірами — вміщати
військовослужбовців зростом
не менше 190 см, бути достатньо
просторим, аби спати в ньому в
куртці, мати простір у ногах
для можливості відпочинку в
зимовому взутті і кишеню-фік-
сатор для закріплення карема-
ту, мати зону комфорту (сон у
нижній теплій білизні) передба-
чено в межах від -5 до -15 °С, у
режимі «екстрим» — до -30 °С.
Конструкція спальних міш-

ків має складатися з двох час-
тин — внутрішньої та зовніш-
ньої — для зручності просушу-
вання в польових умовах. При
цьому кожна частина спально-
го мішка повинна бути утепле-
ною.

«Теплота» спального мішка
прямо пропорційна якості та
щільності зовнішнього і внут-
рішнього шарів, просторості
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(тепло крадуть скрізні застібки
і шви).
Надамо коротку характе-

ристику утеплювачів для спаль-
них мішків.
Хутряні спальні мішки доб-

ре утримують тепло, але недов-
говічні, мають великий об’єм і
вагу. Звичайний мішок шили
хутром всередину, але деякі ва-
ріанти були і хутром назовні —
такий мішок багатьма вважа-
ється більш теплим, тому що
має додатковий ізоляційний шар
повітря.
Вовна (волосяний покрив

тварин, що характеризується
прядильними якостями) — ві-
домий  натуральний матеріал,
що використовується як утеп-
лювач одягу та постільних ре-
чей, також застосовувався у ви-
готовленні спальних мішків та
іншого теплозахисного споря-
дження наприкінці XIX – почат-
ку XX ст [4; 5]. Вовняні утеплю-
вачі гігієнічні, вирізняються
легкістю і еластичністю, добре
зберігають тепло, зносостійкі.
Ефективність застосування вов-
няної сировини залежить від
пружності й об'ємності воло-
кон, а також від товщини запов-
нюваних прошарків. Найбільш
широко вживаними є вироби з
використанням верблюжої і оле-
нячої вовни. Натуральна вовна
може забезпечувати сумарний
тепловий опір в межах від 0,150
до 0,806 (м2·°С)/Вт залежно від
стійкої товщини прошарку. За-
лежно від товщини волокон і
однорідності складу вовну по-
діляють на тонку, напівтонку,
напівгрубу і грубу. Важливи-
ми показниками якості вов-
няного волокна є його довжи-
на й товщина. Вовна характе-
ризується добрими теплозахис-
ними властивостями, має висо-
ку пружність. Луги на вовну ді-
ють руйнівно, до кислот вона
стійка. Тому якщо вовняні во-
локна, що містять рослинні до-
мішки, обробити розчином ки-
слоти, то ці домішки розчиня-
ються, а вовняні волокна зали-
шаються в чистому вигляді. Та-
кий процес очищення вовни на-
зивають карбонізацією.

Гігроскопічність вовни висо-
ка (15–17 %), але, на відміну від
інших волокон, вона повільно
поглинає і віддає вологу, зали-
шаючись на дотик сухою. У во-
ді сильно набухає, площа по-
перечного перерізу при цьому
збільшується на 30–35 %. Зво-
ложене волокно в розтягнутому
стані можна зафіксувати су-
шінням, при повторному зволо-
женні довжина волокна знову
відновлюється. Вовна — досить
міцне волокно, але в мокрому
стані волокна на 30 % втрача-
ють міцність. Недоліком вовни
є мала термостійкість — при
температурі 100–110 °С волок-
на стають ламкими, жорстки-
ми, знижується їх міцність.
Як утеплювач у спальних

мішках наприкінці XIX – почат-
ку XX століття використовував-
ся також пух птахів. Це різно-
вид звичайного плоского пера
із сильно вкороченим стерж-
нем. Особливо цінний пух водо-
плавних птахів (качок і гусей).
Найбільш активно в масовому
виробництві застосовується ки-
тайський качиний пух. Фахівці
також цінують гусячий пух. Од-
нак найкращим за своїми теп-
лоізоляційними й іншим якос-
тям вважається пух гаги. Це лег-
кий, ніжний на дотик пух сіру-
вато-димчастого кольору, не
розсипається на окремі пушин-
ки, як гусячий або звичайний
качиний пух, після стиснення
швидко відновлює первинну
форму.
Пружність, або здатність

будь-якого пуху протистояти
тиску, вимірюється за міжнарод-
ним стандартом Fill Power (по-
тужність заповнення). Вира-
жається він об’ємом у кубічних
сантиметрах (або дюймах). У га-
гачого пуху цей показник до-
рівнює 700–720 см3, у найкращо-
го білого гусячого пуху —  від
780 до 800 см3, у кращого качи-
ного становить 550–600 см3.
Величезну роль відіграє по-

дальша обробка пуху. Основ-
ним параметром є показник по-
тужності заповнення, що від-
ображає пружні властивості от-
риманого продукту. У спаль-

них мішках відомих фірм вико-
ристовується пух з показником
Fill Power не нижче 550.
Серед натуральних утеплю-

вачів пух за умови правильно-
го зберігання й експлуатації вва-
жається неперевершеним мате-
ріалом щодо поєднання пара-
метрів: теплоізоляція, вага, ви-
сока стисливість, довгий термін
служби. При збільшенні воло-
гості пружність знижується, то-
му рекомендується викорис-
товувати пухові утеплювачі
у виробах, які застосовуються
у сухому кліматі при низьких
температурах. Теплопровідність
пуху залежить від його щільнос-
ті. Єдиним недоліком пухових
виробів є те, що вони накопи-
чують у собі вологу. Якщо їх
періодично не просушувати, то
вони втрачають свої теплоізо-
ляційні властивості. Тому вони
найменше придатні для багато-
денних зимових маршрутів.
Ватин  — теплоізоляційний

матеріал, виготовлений з бавов-
ни, вовни і бавовняного волок-
на в різних пропорціях, з відхо-
дів натуральних волокон текс-
тильного виробництва, штуч-
них і синтетичних ниток. За-
лежно від вихідного матеріалу
ватин буває трикотажним, гол-
копрошивним та збивним. Три-
котажний ватин виготовляєть-
ся з бавовняної пряжі. Голко-
прошивний ватин роблять з во-
локнистого шару певної товщи-
ни шляхом його прошивання ба-
вовняною ниткою на в’язально-
прошивній машині. Збивний ва-
тин отримують, збиваючи на-
півшерстяну вату-прочіс з суміш-
шю пачосів вовни, бавовни ни-
зьких сортів і штапельних воло-
кон бавовняної тканини. Для
виробництва спальних мішків
використовують різні сорти
тканинопрошивного ватину.
Бавовна — це волокна, що

покривають насіння рослин ба-
вовнику. Основною речовиною,
з якої складається бавовняне
волокно, є целюлоза (94–96 %).
Бавовняне волокно виглядає як
плоска стрічка-спіраль з кана-
лом, заповненим всередині по-
вітрям. Воно має високу гігро-
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скопічність (8–12 %), тому бавов-
няні тканини характеризують-
ся добрими гігієнічними влас-
тивостями. Відмітною особли-
вістю бавовняного волокна є
підвищена міцність на розрив у
мокрому стані на 15–17 %, що
пояснюється збільшенням пло-
щі поперечного перерізу волок-
на удвічі в результаті його на-
бухання у воді. Бавовна має ви-
соку термостійкість (волокна
при нагріванні до 140 °С не руй-
нуються), високу стійкість до дії
лугів, що використовується при
обробці бавовняних тканин.
Через малу пружність у бавов-
няного волокна високе зминан-
ня, велика усадка, низька стій-
кість до впливу кислоти. Бавов-
няний пух у вигляді вати засто-
совували як утеплювач у виро-
бництві спальних мішків.
Наприкінці ХХ ст. першим

синтетичним утеплювачем, який
широко використовувався у ви-
робництві спальних мішків, став
синтепон. Це синтетичний не-
тканий матеріал, найвідоміший
з нині існуючих синтетичних
утеплювальних матеріалів і най-
більше поширений. Він утворю-
ється з поліефірних волокон, які
скріплені між собою за допо-
могою клею, температури або
ефекту валяння (голкопробив-
ний метод) [6; 7]. Випускається
синтепон у вигляді полотен, ви-
роблених з волокон лавсану
(арт. 934523). Лавсан — полі-
ефірне волокно, що має попереч-
ний зріз округлої форми без по-
рожнини всередині. У США це
волокно називають дакроном,
в Японії — поліестром, в Анг-
лії і Канаді — териленом. Вико-
ристовується також синтепон з
волокон майлару. Майлар —
вид поліефірного волокна, схо-
жий з лавсаном за хімічним скла-
дом і будовою. Полотна синте-
пону також можуть виготовля-
тися з суміші нітронових і віс-
козних волокон (арт. 934519),
лавсанових і віскозних волокон
(арт. 934541), нітрону (арт.
934507). Поверхнева щільність
таких полотен представлена ши-
роким діапазоном значень від
150 до 450 г/м2. Синтепон, ви-

роблений підприємствами кра-
їн СНД, має різну товщину і
питому вагу. У промисловості,
крім звичного найменування
«синтепон», він має назви «по-
лотно голкопробивне для швей-
ної промисловості», «утеплю-
вач об'ємний», «синтепон голко-
пробивний».
Сьогодні синтепон застосо-

вується не тільки при виготов-
ленні спальних мішків, а й при
шитті різноманітного одягу. Не-
зважаючи на малу вагу і добрі
теплоізоляційні властивості,
цей матеріал погано перено-
сить прання. Навіть кращі сор-
ти синтепону після 12–15 прань
повністю втрачають свої тепло-
ві властивості.
Синтепон — досить легкий

матеріал: синтепоновий спаль-
ний мішок має вагу від 1000 до
2300 г. Він також малогігроско-
пічний і швидко сохне. Якість
синтепону як утеплювача буває
різною. Прагнучи заощадити,
виробники використовують
найдешевшу сировину, у ре-
зультаті отримані волокна не
володіють необхідною пружні-
стю, ламаються, матеріал втра-
чає об'ємні властивості, стає
плоским і перестає гріти. Най-
більш прийнятний для виготов-
лення спальних мішків синте-
пон об’ємний, зі щільністю від
200 г/м2. Одношарові та дво-
шарові мішки з синтепону ви-
користовуються при температу-
рі повітря не нижче 0 °С. У три-
шаровому мішку допустимо но-
чувати при температурі нижче
-10 °С. Для більш суворих клі-
матичних умов розроблені син-
тепонові мішки, що вкладають-
ся один в одний (тобто один
двошаровий мішок вкладається
в іншій двошаровий або триша-
ровий мішок). За рахунок повіт-
ряного прошарку, що виникає
між ними, досягається додатко-
ва теплоізоляція. Температура
комфорту для таких мішків до-
рівнює приблизно -20 °С. Але
такі спальні мішки досить вели-
кі й використовуються як базо-
ві [4; 5].
Для додання синтепону біль-

шої пружності його «зрошу-

ють» латексним клеєм, у прос-
торіччі ПВА. Технологічно до-
сягнута таким чином пружність
має тимчасовий характер. Пер-
ше ж прання, навіть при темпе-
ратурі близько 30–40 °С, вими-
ває емульсію: синтепон «розси-
пається».
Деякі види синтепону мо-

жуть виділяти шкідливі речови-
ни, застосування яких обґрун-
товано клейовим (емульсійним)
з'єднанням волокон або вико-
ристанням волокон з вторсиро-
вини.
У 90-х роках у нашій країні

було розроблено багато нетка-
них матеріалів, подібних синте-
пону. Серед них синтелон, ніт-
рон та ін. [6].
Існують також інші синтепо-

нові полотна, наприклад, так
звані неткані голкопробивні
синтетичні полотна. Під цією
назвою можуть бути представ-
лені різні матеріали, що нагаду-
ють за зовнішнім виглядом син-
тепонові або ватинові. Вони
виготовляються з поліефірних
волокон з різними домішками
або із суміші різних синтетич-
них (поліамід, поліефір, віскоза)
і натуральних (вовна, льон) во-
локон.
Файбертек — це об’ємний

матеріал з композиції тонких
порожнистих поліефірних во-
локон з елементами об’ємного
термоскріплення, спеціально
оброблених силіконом. Завдяки
цьому слизькі силіконізовані
волокна рухаються незалежно
один від одного, і, в результа-
ті, утеплювач не збивається, не
злежується і зберігає форму на-
віть після намокання, вирізня-
ється стійкістю до деструктив-
них явищ. Для досягнення не-
обхідної міцності та стабільно-
сті поверхню матеріалу арму-
ють поліпропіленовим волок-
ном і механічно прошивають.
Файбертек гіпоалергенний і не-
токсичний (під час виробницт-
ва не використовують клеї та
полімерні емульсії). Крім того,
спеціальна антибактеріальна
обробка волокон на основі на-
туральних компонентів надійно
захищає вироби від бактерій,
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кліщів та інших сапрофітів. При
цьому зазначена обробка збері-
гає свої властивості навіть піс-
ля неодноразового прання [7].
Теплин — об'ємне клейове

полотно, виготовлене з полі-
ефірних волокон з додаванням
зв’язувальних матеріалів, латек-
сів. Це тонкий нетканий мате-
ріал з поверхневою щільністю
100 г/м2.
Шервісин — полотно, виро-

блене із суміші поліефірних і
вовняних волокон з додаван-
ням сполучних матеріалів, латек-
сів. Поверхнева щільність шер-
вісину становить 120 г/м2.
Мікроволокна тінсулейту

(Thinsulate) відомої компанії
3М (Minnesote Mining Manufac-
turing) — це нетканий утеплювач,
що утворюється з супертонких
волокон, у 50–70 разів тонших,
ніж людська волосина, зовні
схожих на пух. Відмінні тепло-
ізоляційні властивості даного
матеріалу забезпечуються за
рахунок комбінації в його скла-
ді тонких (2–10 мкм) волокон,
що наближає структуру тінсу-
лейту до структури натурально-
го пуху. Утеплювач виробляєть-
ся для виготовлення верхнього
одягу, лижних костюмів, постіль-
них речей і спальних мішків.
У виробництві спальних міш-

ків використовується Thinsulate
Lite Loft – найлегший, він скла-
дається із суміші термічно зче-
плених волокон, тонких, пруж-
них, стійких до зносу. Спаль-
ний мішок з тінсулейту витри-
мує велику кількість прань, збе-
рігає свої пружні властивості і
первинний об’єм навіть після
зберігання в утрамбованому ви-
гляді. Недоліки проявляються у
вологих умовах: подібно пуху,
він «злипається», набирає воду,
не вбираючи її. Тінсулейт по-
требує дуже дбайливого пово-
дження при високих температу-
рах. Вже при температурі +50 °С
один з компонентів (полеоле-
філ), який входить до складу
утеплювача, починає плавитися.
Макроволокна, відомі під

маркуваннями Hollofil, Hollo-
fil® II, Hollofil® 808 Quallofil®,
виробляються фірмою DuPont 

і являють собою лавсанове во-
локно. Вони розрізняються кіль-
кістю порожнин і каналів всере-
дині волокон. Завдяки тому, що
в кожному волокні є отвори, які
утримують повітря, матеріал
має малу теплопровідність. Міш-
ки з утеплювачем з даних мак-
роволокон м'які на дотик та ком-
фортні в експлуатації, вони до-
пускають прання машинним
способом і не викликають алер-
гічних реакцій.
Відома торгова марка синте-

тичного нетканого полотна Хо-
лофайбер (з англ. hollov – порож-
ній; fiber – волокно) нараховує
кілька десятків різновидів, які
відрізняються волокнистим
складом (з поліефірних, полі-
пропіленових волокон, їх сумі-
ші тощо); способом виробниц-
тва – термічним (каландруван-
ня, термофіксація), механічним
(голкопробивання, зшивання),
хімічним (просочення полімер-
ним розчином); призначенням
(утеплювач, наповнювач). Хо-
лофайбер для утеплювання є
найпопулярнішим синтетичним
нетканим матеріалом, що скла-
дається із суцільно або фрагмен-
тарно порожніх поліефірних
волокон (100 %), скручених у
формі спіралі або пружини, які
утворюють повітряні прошар-
ки, а подекуди «повітряні поду-
шки», які дозволяють теплу за-
лишатися всередині одягу.
Одночасно порожниста струк-

тура та розташування волокон
забезпечують відмінну й особ-
ливу характеристику — швид-
ке відведення вологи у верхні
шари одягу, майже не поглина-
ючи її, що суттєво впливає на
теплозахисні показники. Даний
наповнювач характеризується
великою міцністю, не вбирає
сторонні запахи, його можна
прати, не горить, неалергічний,
нетоксичний. У ньому не заво-
дяться пилові кліщі та інші чи-
сленні комахи, що безпосеред-
ньо впливають на здоров'я лю-
дини [7].
Найбільш близьким до син-

тепону за своїм зовнішнім ви-
глядом, але значно більш міц-
ним є матеріал Thermoloft фір-

ми DuPont. Основа цього мате-
ріалу — пустотілі волокна. По-
вітря, що міститься у цих мікро-
скопічних каналах волокон,
значно покращує теплоізоля-
ційні властивості матеріалу.
Вироби з термолофту перуться
без деформацій, зберігають свої
властивості при намоканні.
Компанія DuPont випустила  на
ринок нові синтетичні утеплю-
вачі Thermolite Micro і Termo-
lite Plus. Їх максимальна моро-
зостойкість — до -24 °С.
Сьогодні існує ще багато ін-

ших видів утеплювачів, але го-
ловні вимоги до них — підтри-
мання теплового балансу та за-
безпечення температурного го-
меостазу, що є необхідною умо-
вою нормальної життєдіяльно-
сті людини, не містити токсич-
них домішок, що виділяються в
навколишнє середовище; не
мати фізичних і хімічних власти-
востей, які несприятливо впли-
вають на шкіру і людський ор-
ганізм у цілому.

Висновок

1. При виборі спального міш-
ка, у тому числі армійського,
потрібно визначитися, як і за
яких погодних умов плануєть-
ся його використання,  врахову-
ючи вагу і температурні харак-
теристики виробу.

2. За результатами порівня-
льного аналізу властивостей іс-
нуючих утеплювачів із синте-
тичних і натуральних волокон
встановлено, що утеплювальні —
матеріали нового покоління —
майже за всіма показниками
споживних властивостей відпо-
відають таким вимогам: мала
об’ємна маса; стабільність тов-
щини в процесі експлуатації;
стійкість до механічних впли-
вів; висока вологопровідність
та утеплювальна здатність; еко-
логічність і безпечність; доступ-
ність та спрощеність догляду за
виробом; економічність.
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УДК 613.7
О. М. Іванько, І. В. Огороднійчук, В. В. Бабієнко,

Р. Д. Кальчук
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УТЕПЛЮ-

ВАЧІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СПАЛЬНИХ МІШКІВ
У статті надана порівняльна характеристика існуючих

утеплювачів із натуральних і синтетичних волокон, які ви-
користовуються  при виготовленні спальних мішків, у тому
числі армійських. Встановлені головні вимоги до них:
підтримувати тепловий баланс та забезпечувати темпера-
турний гомеостаз, не містити токсичних домішок, що виді-
ляються в навколишнє середовище та несприятливо впли-
вають на шкіру людини, можливість прання, стійкість до
механічного впливу.

Ключові слова: спальний мішок, утеплювач, ватин, пух,
вовна, синтепон, холофайбер.

UDC 613.7
O. M. Ivanko, I. V. Ogorodniychuk, V. V. Babiyenko,

R. D. Kalchuk
THE COMPARATIVE DESCRIPTION OF WARMING

FOR MAKING  SLEEPING-BAGS
Article gives comparative description of the available warm-

ings from the natural and synthetic fibres which are used  for
making sleeping-bags, including army. There are set main re-
quirements to them: to support a thermal balance-sheet and
secure temperature hemostasis, to contain no toxic admixtures,
discharging in the surrounding environment, and unfavorably
affect on a man skin, washing possibility, firmness to the me-
chanical influencing.

Key words: sleeping-bag, warming, sheet wadding, fuzz,
wool, sinthetic materials.
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