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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сьогодні різноманітність геотекстильних 
матеріалів вплинула на їх поширене застосування в будівництві: дорожньому 
(автомобільні, залізничні полотна, тротуарні покриття); цивільному 
(спорудження фундаментів, облаштування стін, покрівель, дренажних систем); 
гідротехнічному (берегові укріплення, басейни, канали, резервуари); 
підземному (тунелі, паркінги); природозберігаючому (полігони відходів, 
під’їзні шляхи, парковки). У ландшафтному будівництві геотекстильні неткані 
матеріали використовуються для армування насипів та схилів, у 
рекультиваційних і протиерозійних конструкціях, у спорудженні штучних 
земляних терас, для обмежування росту коренів рослин тощо. Також має 
перспективу застосування у підсиленні несучої здатності ґрунту в складних 
ландшафтних умовах в якості армуючого шару, в тому числі при облаштуванні 
настилу терас на ґрунті, під час опорядження доріжок, бордюрів, будівництва 
водойм, дренажних і фільтрувальних конструкцій, гідротехнічних споруд 
узагалі. В об’єктах ландшафтної архітектури геотекстильні неткані матеріали 
використовуються у меншій мірі, що пояснюється недостатньою інформацією 
про їх властивості для правильного вибору за цільовим призначенням і 
відсутністю стандартів на нормативи показників та певних результатів 
наукових і практичних досліджень. 

Виходячи з вищевикладеного, актуальним є наукове обґрунтування 
вибору геотекстильних нетканих матеріалів саме для облаштування об’єктів 
ландшафтної архітектури, дослідження їх функційної здатності та 
зносостійкості під час експлуатації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота відповідає напрямам науково-дослідної роботи кафедри 
товарознавства та технології непродовольчих товарів Львівського торговельно-
економічного університету і виконана у межах науково-дослідних тем із 
державною реєстрацією № 0117U001582 «Дослідження та розробка 
властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів» та 
№ 0113U007469 «Дослідження комплексу функційних характеристик 
геотекстильних матеріалів» кафедри експертизи та митної справи Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» у 2013-2018 роках. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є проведення 
комплексних досліджень із оцінювання якості геотекстильних нетканих 
матеріалів різного волокнистого складу та формування їх оптимального 
асортименту для застосування у ландшафтному будівництві, дослідження їх 
поведінки під час натурної експлуатації та виявлення переваг за допомогою 
комплексного оцінювання якості. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані наступні 
завдання: 
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- вивчити та узагальнити досвід використання синтетичних волокон для 
різних способів виробництва геотекстильних нетканих матеріалів та їх 
оброблення; 

- провести дослідження структурно-фізичних показників геотекстильних 
нетканих матеріалів; 

- дослідити зміну фізико-механічних показників властивостей 
геотекстильних нетканих матеріалів; 

- удосконалити схему установки для визначення водопроникності 
геотекстильних нетканих матеріалів; 

- встановити вплив структури геотекстильних нетканих матеріалів на їх 
гідравлічні характеристики; 

- здійснити комплексне оцінювання рівня якості геотекстильних 
нетканих матеріалів для облаштування об’єктів ландшафтної архітектури з 
урахуванням поліфункційності; 

- провести натурні випробування геотекстильних нетканих матеріалів 
для дослідження впливу біодеструкторів на їх зносостійкість; 

- обґрунтувати економічну ефективність від впровадження 
геотекстильних нетканих матеріалів у практику будівництва з метою заміни 
традиційних будівельних матеріалів. 

Об’єкт дослідження – геотекстильні неткані матеріали, що 
використовуються для об’єктів ландшафтної архітектури. 

Предмет дослідження – споживні властивості геотекстильних нетканих 
матеріалів. 

Методи дослідження – органолептичні, фізико-механічні, 
мікробіологічні методи дослідження споживних властивостей; світлова 
мікроскопія волокон; методи статистично-математичної обробки 
експериментальних даних із використанням комп’ютерних технологій. 

Наукова новизна одержаних результатів. Науково обґрунтовано та 
експериментально підтверджено доцільність використання геотекстильних 
нетканих матеріалів для облаштування об’єктів ландшафтного будівництва при 
цьому: 

Вперше: 
- здійснено натурні випробування геотекстильних нетканих матеріалів у 

об’єктах ландшафтної архітектури для оцінювання їх зносостійкості та 
виконання основних функцій у земляному полотні; 

- проведено комплексне оцінювання якості геотекстильних нетканих 
матеріалів з урахуванням їх поліфункційності та вимог, що висуваються до 
матеріалів у об’єктах ландшафтної архітектури; 

- сформовано оптимальний асортимент геотекстильних нетканих 
матеріалів для облаштування об’єктів ландшафтного будівництва залежно від 
властивостей цих матеріалів.  

Удосконалено: 
- установку для визначення водопроникності геотекстильних нетканих 

матеріалів; 
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Отримали подальший розвиток: 
- комплексні дослідження впливу волокнистого складу та виду 

оброблення на зносостійкість геотекстильних нетканих матеріалів для 
облаштування об’єктів ландшафтного будівництва. 

Практичне значення одержаних результатів. У результаті комплексних 
досліджень геотекстильних нетканих матеріалів рекомендовано науково 
обґрунтовані принципи їх вибору для облаштування об’єктів ландшафтної 
архітектури з врахуванням чинників, що впливають на зносостійкість, зміни 
фізико-механічних властивостей під час експлуатації, поліфункційності цих 
матеріалів. Новизну технічних рішень підтверджено отриманим патентом на 
корисну модель № 106125, МПК G01N 15/08 Установка для дослідження 
водопроникності текстильних матеріалів. 

На основі експериментальних досліджень проведено промислову 
апробацію і впровадження на базі ПрАТ «Миргородкурорт» геотекстильних 
нетканих матеріалів для облаштування територій лікувально-оздоровчих 
закладів (акт впровадження від 1 жовтня 2017 р.). Очікуваний економічний 
ефект під час влаштування 1000 м2 основи земляного полотна становить 
20484,58 грн для об’єктів із поєднанням геотекстильних нетканих матеріалів із 
щебенем і 27205,99 грн для об’єктів, у будівництві яких не використовувалися 
мінеральні будівельні матеріали. Під час влаштування дренажів, у які 
вкладається геотекстильний нетканий матеріал, економічний ефект становить 
1752,02 грн на 100 м. Використання геотекстильних нетканих матеріалів 
дозволяє скоротити витрати на оплату праці робітників-будівельників, 
експлуатацію машин і механізмів, види робіт та зменшити об’єми будівельних 
матеріалів, що традиційно застосовуються у будівництві. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертаційного 
дослідження є авторськими. Вибір об’єктів і методів дослідження, їх 
обґрунтування, складання програми та проведення експерименту, аналіз та 
інтерпретація результатів, висновків здійснені автором самостійно. Особистий 
внесок автора полягає в обґрунтуванні мети і завдань, проведені аналітичних і 
експериментальних досліджень, їх обробці, апробації отриманих результатів. 
Автор брав безпосередню участь у розробці патенту на корисну модель та 
проведенні промислової апробації геотекстильних нетканих матеріалів. 
Підготовка до експериментальних досліджень, аналіз і узагальнення 
результатів здійснено під керівництвом наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися і здобули позитивну оцінку 
на таких наукових конференціях: Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Проблеми легкої і текстильної промисловості України» 
(Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 29-31 жовтня 
2012 р.); І міжнародній науково-практичній конференції «Формування і 
оцінювання асортименту, властивостей та якості непродовольчих товарів» 
(Львівська комерційна академія, м. Львів, 22 листопада 2013 р.); международной 
научно-практической конференции «Инновации в научных исследованиях 
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современного общества», посвященной 125-летию А.В. Чаянова (Российский 
университет кооперации, г. Москва, 26 ноября 2013 г.); конференції 
«Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи» 
(Донецький національний університет економіки і торгівлі, м. Донецьк, 2013 р.); 
І міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми 
теорії і практики експертизи товарів» (Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 18-20 березня 
2014 р.); ІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні 
проблеми теорії і практики експертизи товарів» (Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 18-20 
березня 2015 р.); II Международной научно-практической интернет-
конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» 
(г. Переяслав-Хмельницкий, 24-25 ноября 2015 р.); науковій конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 
«Академія» «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 
євроінтеграції» (Львівська комерційна академія, м. Львів, 12-13 травня 2015 р.); 
регіональній науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«VIII Менделєєвські читання» (Полтавський державний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 19 березня 2015 р.); міжнародній 
молодіжній науково-практичній інтернет-конференції «Наука і молодь в 
ХХІ сторіччі» (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 1-2 грудня 2015 р.); 
ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми 
теорії і практики експертизи товарів» (Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 16-18 березня 
2016 р.); ІV міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в 
управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (Львівський 
торговельно-економічний університет, м. Львів, 24 листопада 2016 р.); 
V міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в управлінні 
асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (Львівський торговельно-
економічний університет, м. Львів, 7 грудня 2017 р.); Sixteenth Polish-Ukrainian 
Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and 
their Technological Applications (Lublin, Poland, August 28-31, 2018). 

Публікації. Основні матеріали дисертації опубліковані у 21 науковій 
праці, у тому числі 1 стаття у наукових фахових виданнях, 4 статті у наукових 
виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття 
у інших виданнях, 14 тез доповідей на наукових конференціях, новизну 
запропонованих технічних рішень підтверджено патентом на корисну модель. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 
шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний 
зміст роботи викладений на 142 сторінках комп’ютерного тексту. У роботі 
міститься 23 таблиці, 24 рисунки, 142 літературних джерела та 8 додатків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету, основні завдання, об’єкт та предмет дослідження, 
розкрито наукову новизну роботи та практичне значення отриманих 
результатів. 

У першому розділі проаналізовано стан виробництва геотекстильних 
матеріалів в Україні, вивчено та узагальнено досвід використання синтетичних 
волокон для різних способів виробництва геотекстильних нетканих матеріалів 
та їх оброблення; подано товарознавчу характеристику асортименту та 
технологій отримання сучасних геотекстильних матеріалів. 

У другому розділі наведено алгоритм проведених наукових досліджень 
(рис. 1), визначено об’єкти та подано характеристику основних методів 
дослідження.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм проведення наукових досліджень з формування 

перспективного асортименту геотекстильних нетканих матеріалів 
 
Об’єктами досліджень обрано геотекстильні неткані полотна, що 

виготовлені з волокон поліестеру (вар. 1, 3-7, 9) та поліпропіленових волокон 
(вар. 2, 8), спосіб отримання – голкопробивання для усіх полотен. Поверхнева 

Визначення теоретичних передумов використання геотекстильних матеріалів 

Аналіз функційної здатності геотекстильних нетканих матеріалів 

Формування нового асортименту та дослідження властивостей 
геотекстильних нетканих матеріалів 

Дослідження структурно-
фізичних властивостей 

Дослідження механічних 
властивостей 

Дослідження гідравлічних 
властивостей Ро

зр
об

ка
 у

ст
ан

ов
ки

 
і о

тр
им

ан
ня

 
па

те
нт

у 

Проведення натурних 
випробувань геотекстильних 

нетканих матеріалів 

Оцінювання зносостійкості 
геотекстильних нетканих 

матеріалів 

Комплексне оцінювання рівня якості геотекстильних нетканих матеріалів 

Вибір оптимального асортименту геотекстильних нетканих матеріалів з 
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геотекстильних нетканих матеріалів у облаштуванні ландшафту 
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щільність полотен коливається від 100 г/м2 до 300 г/м2. Зразки також 
відрізняються кінцевим обробленням, що включає термофіксацію (вар. 3-7, 9), 
каландрування (вар. 3-7, 9) та просочення (вар. 4, 5, 7). Полотна оброблені 
водною акрило-стирольною 
емульсією із вмістом нелетких 
речовин 40%.  

Спроектована установка для 
дослідження водопроникності 
текстильних матеріалів (рис. 2) 
включає системи подачі та 
відведення води, дві скляні 
пластини круглої форми, між 
якими розміщують матеріал, у 
верхній скляній пластині містить 
у центрі отвір, що з’єднаний з 
трубкою для подачі води під 
тиском, величина якого 
фіксується за допомогою 
манометра, що дозволяє визначати 
швидкість руху води. 

Запропонована установка 
дозволяє досліджувати 
водопроникність текстильних 
матеріалів у площині полотен, що 
використовуються для 
водовідведення. 

Третій розділ присвячений дослідженню геотекстильних нетканих 
матеріалів за структурними показниками, їх міцності та гідравлічних 
властивостей. 

Зменшення товщини усіх досліджуваних варіантів під дією тиску, 
пояснюється загальним частково упорядкованим розташуванням волокон, 
наявністю декількох шарів прочосів без чітко фіксованих зв’язків між 
волокнами. Найбільша зміна показників товщини характерна для необроблених 
полотен вар. 1, вар. 2, вар. 8 на 44%, 34%, 38% відповідно при тиску 20 кН/м2. 
За рахунок термофіксації та каландрування вар. 3, вар. 6, вар. 9 мають 
зменшення товщини на рівні 14-23% при тиску 20 кН/м2, що пояснюється 
ущільненням волокнистого настилу. Досліджено, що зміна значень показника 
товщини геотекстильних нетканих матеріалів залежить від виду оброблення 
готових полотен. 

Зміна пористості та об’ємної щільності матеріалів під впливом тиску 
знаходиться у лінійній залежності. Збільшення тиску на досліджувані зразки 
спричиняє ущільнення полотен та зменшення пористості. Так, об’ємна 
щільність збільшилася у 2 рази при тиску 20 кН/м2 у вар. 1, вар. 2, вар. 8, що не 
мають додаткового оброблення, для решти – максимальна зміна у 1,3 рази для 

Рис. 2. Принципова схема установки 
для визначення водопроникності 
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вар. 6. При тиску 200 кН/м2 спостерігається подальше збільшення показника 
об’ємної щільності: для некаландрованих полотен – у 4 рази, термофіксованих 
– у 1,5-2,5 разів.  

Поводження геотекстилю у реальних конструкціях залежить від розмірів 
отворів як власне нетканого полотна, так і ґрунтового шару. Неткані полотна є 
пористими і водопроникними за рахунок власної структури, хаотичного 
розташування волокон, складної системи пор. Розміри отворів геотекстильних 
матеріалів повинні бути не надто малими, щоб забезпечувати фільтрування, і не 
надто великими, щоб мати можливість затримувати частинки ґрунту на 
поверхні. Розмір пор і пористість впливають на повітропроникність. Термічне 
оброблення нетканих голкопробивних матеріалів, зокрема каландрування, має 
на меті отримання полотен з високою міцністю, компактним розташуванням 
волокон за рахунок їх часткового додаткового зчеплення, при чому утворена 
структура практично не змінюється під час експлуатації. 

Встановлено, що найбільша повітропроникність характерна для вар. 1 
1938 дм3/(м2с), що має найбільшу пористість 93,64%, найменша 
повітропроникність у вар. 9 – 438 дм3/(м2с) за найменшої пористості 84,77% 
(рис. 3).  

 

 

▲ без оброблення (вар. 1, вар. 2, вар. 8) ◆ термофіксовані, каландровані (вар. 3, вар. 6,  
вар. 9) ■ термофіксовані, каландровані, просочені (вар. 4, вар. 5, вар. 7) 

Рис. 3. Залежність повітропроникності від показників структури і 
оброблення 
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У вар. 2-3, вар. 4, вар. 7 та вар. 5-6, у яких близькі значення пористості, на 
показник повітропроникності, значення якого відрізняється, впливає 
співвідношення поверхневої щільності і товщини, а також оброблення. 
Досліджено, що із збільшенням поверхневої щільності і товщини 
повітропроникність для необроблених зразків зменшується на 24%, 
термофіксованих, каландрованих – на 67%, а термофіксованих, каландрованих, 
просочених – на 36%. Зразки без оброблення характеризуються високою 
повітропроникністю за рахунок великої пористості та малої об’ємної щільності. 
Термофіксовані, каландровані полотна мають найнижчі значення 
повітропроникності, що пояснюється поверхневим ущільненням волокон у 
результаті дії високих температур під час оброблення. 

Для додаткового дослідження структури геотекстильних нетканих 
матеріалів було використано метод визначення індексу кількості волокон на 
одиницю площі. Вар. 1, вар. 2, вар. 8 мають більш рихлу, розволокнену 
структуру, що пояснюється відсутністю термічного оброблення; проглядаються 
місця проколів голками. Волокна вар. 8 слабо орієнтовані, не витягнуті, на 
відміну від волокон вар. 6 і вар. 7. У вар. 4, вар. 5, вар. 7 за рахунок 
застосування зв’язувальних сполук та каландрування при температурі 212-
220 °С утворюється більш щільна структура, волокна орієнтовані, менш звиті. 
З’ясовано, що оброблення впливає на характер поверхні полотен, 
термофіксовані, каландровані зразки характеризуються розташуванням волокон 
на одному рівні без значних потовщень чи потоншень.  

Інтенсивність світла, що пройшло через різні геотекстильні неткані 
матеріали порівнювали на основі гістограм рівнів сірого кольору (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Залежність кількості волокон на одиницю площі від частоти 
точок низького рівня сірого кольору 
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Аналізуючи зображення структури полотна, що отримані під час 
проходження світла через матеріал, помітно, що деякі області є більш 
прозорими, ніж інші. Тобто чим більша кількість шарів, або число волокон у 
поперечному перерізі, тим темніше зображення. 

Для вар. 6 і вар. 7, що складаються з більшої кількості волокон на 
одиницю площі, частота точок низького рівня сірого більше, порівняно із вар. 8 
з меншою кількістю волокон на одиницю площі. Геотекстильні неткані 
матеріали, що отримані з волокон поліестеру, характеризуються збільшенням 
кількості пікселів у обмеженому інтервалі рівнів сірого кольору. Встановлено, 
що на збільшення областей із темнішим забарвленням також впливає 
термофіксація та в більшій мірі просочення. 

Міцність геотекстильних матеріалів знаходиться у тісному зв’язку з 
поверхневою щільністю та товщиною (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Профілограми показників міцності геотекстильних нетканих 

матеріалів 
 
Аналіз рис. 5 показує, що лінійна залежність між граничною міцністю як 

за довжиною, так і за шириною, і поверхневою щільністю спостерігається для 
вар. 3, вар. 6, вар. 9, які є термофіксованими, каландрованими. Досліджувані 
зразки вар. 1 і вар. 8 характеризуються низькими значеннями граничної 
міцності за довжиною і шириною, у зв’язку з слабофіксованою структурою 
волокон у полотнах. 

Для геотекстильних нетканих матеріалів з просоченням гранична міцність 
за довжиною вища і знаходиться у лінійній залежності від поверхневої 
щільності. Так, для вар. 5 за поверхневої щільності 162 г/м2 значення показника 
знаходиться у межах 9,14 кН/м, що у 2 рази більше, ніж для вар. 8 з 
поверхневою щільністю 170 г/м2. Досліджено, що гранична міцність за 
шириною у вар. 9 є найвищою і становить 19,2 кН/м. Це пояснюється способом 
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укладання прочосів у вигляді гармошки, за рахунок чого збільшується кількість 
волокон на одиницю площі у поперечному напрямку. Встановлено, що вар. 3-5 
і вар. 7-8 характеризуються меншою граничною міцністю, у зв’язку з меншим 
упорядкуванням розташування волокон за шириною та за відсутності 
попереднього натягу. Відносне видовження на момент розірвання у вар. 3, 
вар. 6, вар. 9 за довжиною збільшується з 49% до 59%, а за шириною 
зменшується з 88% до 68% з підвищенням значення поверхневої щільності. 

Грейферна міцність вар. 1, вар. 2, вар. 8 знаходиться у межах від 230 Н до 
377 Н за довжиною і від 265 Н до 398 Н за шириною, що є найнижчими 
значеннями незважаючи на те, що поверхнева щільність коливається від 96 г/м2 
до 170 г/м2. Найбільше значення грейферної міцності характерне для вар. 9 і 
становить 841 Н за довжиною і 1301 Н за шириною за поверхневої щільності 
311 г/м2. Як і гранична міцність, так і грейферна міцність залежить від виду 
оброблення полотен. Досліджувані зразки, що є термофіксованими, 
каландрованими та просоченими, характеризуються грейферною міцністю від 
396 Н до 772 Н.  

Досліджено, що найбільше роздиральне зусилля зафіксовано для вар. 9 
(169,0 Н за довжиною і 120,0 Н за шириною), що пояснюється високим 
значенням поверхневої щільності 311 г/м2. Однак, високі показники характерні 
для вар. 3 і вар. 6, що пройшли оброблення гарячими каландрами. Встановлено, 
що додаткове скріплення волокон просочувальними композиціями не збільшує 
роздиральне зусилля, а навпаки, сприяє руйнуванню цілісності матеріалу. 
Найвищі значення роздирального зусилля залежно від поверхневої щільності 
характерні для вар. 1, вар. 2, вар. 8, що не мають оброблення. 

Навантаження при видовженні на 5% коливається від 0,04 кН/м до 
5,50 кН/м за довжиною та від 0,06 кН/м до 4,40 кН/м за шириною. Найбільше 
значення навантаження зафіксовано у вар. 7, що свідчить про низьку здатність 
до деформації за рахунок застосування просочувальних композицій, які 
додатково зв’язують волокна між собою, тому навантаження спочатку 
поглинається цими з’єднаннями, а вже потім відбувається переорієнтування та 
деформування самих волокон. Так, вар. 1, вар. 2, вар. 8 характеризуються 
найменшими значеннями навантаження і січного модуля пружності  
(від 4•10-3 кН/м до 15•10-3 кН/м) при видовженні на 5%. Високий січний модуль 
пружності, що характерний для вар. 4, вар. 5, вар. 7, дає можливість 
застосовувати їх у конструкціях, що вимагають виконання функції армування у 
зв’язку з підвищенням несучої здатності. 

Оскільки нетканий геотекстиль є пористим водопроникним матеріалом, 
що завдяки структурі полотна пропускає воду, затримуючи інші частки на 
поверхні, саме він найчастіше використовуються в якості фільтрів у 
різноманітних об’єктах будівництва. На пористість геотекстильних нетканих 
матеріалів під час експлуатації значно впливає процес кольматації. Унаслідок 
заповнення отворів полотен дрібними частинками ґрунту зменшується 
пористість матеріалів, знижується здатність до фільтрації. Враховуючи умови 
застосування геотекстилю та відомі співвідношення, можна прогнозувати 
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протікання процесу кольматації шляхом розрахунку діаметра фільтраційного 
ходу (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Залежність діаметру фільтраційного ходу геотекстильних 
нетканих матеріалів від тиску 

 
Аналіз рис. 6 показав, що розмір діаметру фільтраційного ходу 

геотекстильних нетканих матеріалів знаходиться у необхідному інтервалі для 
вар. 1, вар. 3-7, вар. 9 при тиску на зразки величиною 20 кН/м2.  

У дренажно-фільтрувальних системах, як захисно-фільтрувальні 
матеріали, можуть застосовуватися усі досліджувані зразки, оскільки 
відношення діаметру фільтраційного ходу до максимального діаметру частинок 
ґрунту більше значення 2,5, окрім вар. 1, у якого при тиску 200 кН/м2 
відношення має значення 2,13.  

Показник водопроникності, що визначався перпендикулярно площині 
нетканого полотна, знаходиться в межах від 2,55 дм3/(м2с) до 2,82 дм3/(м2с), 
тому усі досліджувані зразки є водопроникними (табл. 1).  

Таблиця 1 
Значення водопроникності досліджуваних геотекстильних матеріалів 

Вар. 
зразка 

Поверхнева 
щільність, 

г/м2 
Товщина, мм 

Водопроникність 
перпендикулярна 

площині, дм3/(м2с) 

Водопроникність 
у площині, см/с 

1 100,0 1,14 2,73 7,71 
2 96,0 0,95 2,55 8,96 
3 125,0 0,78 2,55 7,83 
4 118,0 0,70 2,63 7,77 
5 162,0 0,87 2,78 7,76 
6 200,0 1,06 2,74 8,51 
7 194,0 1,14 2,82 8,10 
8 170,0 1,89 2,62 8,15 
9 311,0 1,48 2,72 6,25 

0

0,055

0,11

0,165

0,22

0,275

0,33

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д
іа

м
ет

р 
ф

іл
ьт

ра
ці

йн
ог

о 
хо

ду
, 

м
м

Варіант  

2 кН/м2

20 кН/м2

200 кН/м2
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Досліджено, що найменша водопроникність перпендикулярна площині 
2,55 дм3/(м2с) характерна для вар. 2 з найменшою поверхневою щільністю, 
однак, найбільше значення у вар. 7 з поверхневою щільністю 194 г/м2. 
Встановлено, що на показник водопроникності впливає розміщення і 
конфігурація пор геотекстильного нетканого матеріалу.  

Показник водопроникності у площині геотекстильних нетканих 
матеріалів залежить від пористості, орієнтації пор у нетканому полотні, формі 
їх поперечного перетину. У результаті термічного оброблення та просочування 
зменшується товщина матеріалу, унаслідок чого пори набувають 
щілиноподібної форми і відповідно знижується швидкість проникання рідини. 
Так, вар. 1, вар. 2, вар. 8 характеризуються показником водопроникності у 
площині у межах від 7,71 см/с до 8,96 см/с, що пояснюється більшою 
пористістю та поперечним перетином. 

Розділ четвертий присвячений оцінюванню рівня якості та формуванню 
асортименту геотекстильних нетканих матеріалів. Дослідження були 
спрямовані на встановлення залежностей між функційною здатністю, яка 
зумовлюється конкретними властивостями геотекстильних нетканих матеріалів, 
та рівнем і набором окремих показників. Визначали можливості ефективного 
використання в геотехнічних ландшафтних системах «геотекстильний нетканий 
матеріал – властивість – функція». Встановлено, що система характеризується 
поліфункційністю геотекстилю (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Профілограми комплексних показників якості геотекстильних 

нетканих матеріалів: Р – розділення; Р + Ф – розділення + фільтрування; Р + 
Ф + А – розділення + фільтрування + армування; Р + Ф + З – розділення + 

фільтрування + захист; Р + Ф + Д – розділення + фільтрування + дренаж; Р + 
Ф + Д + З – розділення + фільтрування + дренаж + захист; Р + Ф + А + З – 

розділення + фільтрування + армування + захист 
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Оцінюючи результати за визначеними градаціями якості, встановлено, що 
вар. 6, вар. 7 і вар. 9 можна використовувати у будь-яких об’єктах ландшафтної 
архітектури; вар. 5 і вар. 8 характеризуються оцінками «добре», тобто в 
контрольованих умовах за невеликих навантажень також забезпечуватимуть 
належний рівень експлуатації. 

У розділі п’ятому розглядали зносостійкість геотекстилю під час 
натурних випробувань. Після виймання геотекстильного нетканого полотна із 
ґрунту було зафіксовано різний ступінь закольматованості зразків (рис. 8) та 
пошкодження внаслідок проростання коріння рослин (рис. 9). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 8. Кольматування після 
натурних випробувань  

(збільшення 500х):  
а – вар. 8 (після 12 міс.); б – вар. 6 

(після 24 міс.); в – вар. 8 (після 24 міс.) 

 
Досліджено, що після 12 місяців кольматація спостерігається, але 

розташування локальне, у більшості випадків поверхневе. Розволокненість 
вар. 8 забезпечує затримання частинок на поверхні. Закольматованість після 
24 місяців випробувань значна для усіх досліджуваних зразків, проникнення 
наскрізне.  

Пошкодження за рахунок проростання коріння рослин спостерігається як 
наскрізне, так і поверхневе. Встановлено, що вростання у товщу 
геотекстильних нетканих полотен коріння хоча і впливає на фізико-механічні 
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показники геотекстилю, однак також може вважатися фактором, що додатково 
ущільнює структуру полотен, утворюючи каркас. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 9. Проростання коріння рослин 
після натурних випробувань: 

 а – вар. 8 (після 12 міс.); б – вар. 6 
(після 24 міс.); в – вар. 7 (після 24 міс.) 

 
Під час мікроскопічного дослідження зразків після закопування (рис. 10) 

виявили сліди деструкції, як на поліестерних, так і поліпропіленових волокнах: 
потовщення окремих ділянок волокон, розтріскування у місцях найбільшого 
набухання, появу поздовжніх тріщин різної довжини.  

Виявлені пошкодження волокон поліестеру характеризуються 
потовщенням окремих ділянок, які пов’язані з локальним закріпленням 
мікроорганізмів завдяки адгезії і наступної адсорбції поживним середовищем 
волокна. У місцях потовщення помітні улоговини. Окремі потовщення в 
результаті набухання виглядають надутими ділянками (здуття). Найбільш 
поширена зміна в макроструктурі волокон поліестеру спостерігається у вигляді 
локального потовщення в результаті набухання. Такі зміни у макроструктурі 
волокон поліестеру пов’язані з розмноженням мікроорганізмів на окремих 
ділянках. 

Пошкодження поліпропіленових волокон відрізняються як формою, так і 
розмірами. Виявлені пошкодження мають вигляд тріщин різної довжини і 
ширини. Крім цього, помітні локальні потовщення без улоговин та з явними 
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глибокими улоговинами. Поздовжні потовщення у місцях їх деформування 
(згину) мають початкові поперечні руйнування, що можна пояснити 
накопиченням перерозподіленого силового навантаження у структурі волокна. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 10. Пошкодження волокон 
після закопування геотекстильних 
нетканих матеріалів (збільшення 
200х): а – локальне потовщення з 

улоговинами; б – здуття; в – початкові 
руйнування у місцях деформування 

 
Після перебування у ґрунті протягом 12 місяців чисельність мезофільних 

аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ) зросла до 
1,2х106 колонієутворюючих одиниць (КУО) у 1 г для полотен з поліестерних 
волокон і 8,1х105 КУО у 1 г для полотен з поліпропіленових волокон. Кількість 
бактерій на рівні 7,9х108 КУО у 1 г для вар. 7 і 9,7х108 КУО у 1 г для вар. 8 
характеризує значний ріст показника під час експлуатації у ґрунті протягом 
24 місяців (табл. 2).  

Встановлено, що після 24 місяців спостерігається збільшення одиниць 
грибів і дріжджів у 41 раз. Після 24 місяців випробувань на вар. 8 розвиток 
грибів та дріжджів збільшився на 33%, збільшення цієї групи мікроорганізмів 
можна пояснити тим, що волокна у досліджуваному зразку є пофарбованими.  

За період натурних випробувань геотекстильні неткані матеріали 
виконували функції розділення, фільтрування, дренажу та піддавалися впливу 
тиску, температури, вологи, ґрунту тощо, тому спостерігається погіршення 
значень показників (табл. 3). 



16 

Таблиця 2 
Ступінь мікробіологічного зараження геотекстильних нетканих 

матеріалів після перебування у ґрунті  

Вар. 
зразка 

МАФАнМ, КУО у 1 г Гриби, КУО в 1 г Дріжджі, КУО в1 г 

контроль-
ний 

після 
закопу-
вання 

контроль-
ний 

після 
закопу-
вання 

контроль-
ний 

після 
закопу-
вання 

протягом 12 місяців 
3 3,8х103 1,2х106 1,1х102 3,4х103 1,3х102 2,9х102 
8 8,2х103 8,1х105 1,3х102 3,7х103 1,6х102 2,8х102 

протягом 24 місяців 
6 5,3х103 7,8х106 1,4х102 5,9х103 1,2х102 3,3х103 
7 6,4х103 7,9х108 1,8х102 7,1х103 1,5х102 7,6 х103 
8 8,2х103 9,7х108 1,3х102 8,0х103 1,6х102 4,2х103 

 
Таблиця 3 

Дослідження структурно-фізичних показників геотекстильних нетканих 
матеріалів після натурних випробувань 

Варіант 
зразка 

Поверхнева 
щільність, 

г/м2 

Тов-
щина, 

мм 

Об’ємна 
щільність, 

г/м3 

Пористість, 
% 

Повітро-
проникність, 

дм3/(м2с) 
протягом 12 місяців 

3 138,8 0,88 0,16 88,57 835 
8 184,6 1,47 0,13 86,05 795 

протягом 24 місяців 
6 277,8 1,34 0,21 84,98 346 
7 373,1 1,38 0,27 80,41 117 
8 237,0 1,39 0,17 81,06 795 

 
Досліджено, що за рахунок накопичення у порах матеріалу частинок 

ґрунту збільшується поверхнева щільність і товщина. Так, у вар. 3 товщина 
збільшилася до 0,88 мм, що пояснюється заповненням пустот у зв’язку з 
кольматацією на фоні закріплення положення волокон полотна під час 
оброблення. У вар. 8 зафіксували зменшення товщини до 1,47 мм, оскільки 
структура не фіксована, більше піддається стисканню. Після 24 місяців 
натурних випробувань спостерігається збільшення поверхневої щільності і 
товщини у зв’язку із значною закольматованістю, товщина вар. 8 зменшилася 
до 1,39 мм, що свідчить про деформування матеріалу під впливом зовнішніх 
факторів та відсутність фіксованої структури. Встановлено, що зміна значень 
показників залежить від рівня закольматованості, структури матеріалів та їх 
оброблення.  

Процес кольматації геотекстильних нетканих матеріалів також впливає на 
їх пористість, що, у свою чергу, залежить від природи, характеру розташування 
і фіксації волокон, товщини, поверхневої щільності та оброблення полотен. 
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Так, пористість геотекстильних нетканих матеріалів без оброблення 
характеризується найбільшим значенням 93,6 %, а для термофіксованих, 
каландрованих становить у середньому 86,9 %. 

Отримані після мікробіологічного навантаження значення показників 
фізико-механічних властивостей свідчать про те, що навіть за наявних слідів 
мікробіологічної деструкції, втрата міцності геотекстильних нетканих 
матеріалів є незначною (табл. 4).  

Таблиця 4 
Зміна показників міцності геотекстильних нетканих матеріалів після 

натурних випробувань  

Вар. 
зразка 

До закопування Після закопування  

гранична 
міцність, кН/м 

відносне 
видовження на 

момент 
розірвання, % 

гранична 
міцність, кН/м 

відносне 
видовження на 

момент 
розірвання, % 

за 
довжи-

ною 

за 
шири-
ною 

за 
довжи-

ною 

за 
шири-
ною 

за 
довжи-

ною 

за 
шири-
ною 

за 
довжи-

ною 

за 
шири-
ною 

протягом 12 місяців 
3 6,12 4,66 49 88 6,30 5,60 45 71 
8 4,64 4,38 90 106 4,53 6,79 86 78 

протягом 24 місяців 
6 7,87 8,16 54 80 7,17 9,87 45 65 
7 11,40 8,95 42 68 10,60 7,31 39 44 
8 4,64 4,38 90 106 4,36 5,98 75 73 

 
Встановлено, що після 12 місяців експлуатації полотен спостерігається 

зростання показника граничної міцності вар. 3 до 6,30 кН/м за довжиною та до 
5,60 кН/м за шириною. Гранична міцність вар. 8 також збільшилася за 
шириною до 6,79 кН/м і мінімально зменшилася за довжиною до 4,53 кН/м. 
Після подальшого випробування протягом наступних 12 місяців для усіх 
досліджуваних зразків є характерним зниження значень показника граничної 
міцності. 

Досліджено, що за 24 місяці натурних випробувань у вар. 6 
спостерігається збільшення граничної міцності за шириною до 9,87 кН/м. 
Найбільш помітне зменшення даного показника, у порівнянні з контрольним, 
зафіксоване у вар. 7 – 7,31 кН/м.  

Встановлено, що значення показників відносного видовження на момент 
розірвання мають тенденцію до зниження. Так, максимальне зниження 
відносного видовження на момент розірвання за шириною полотна 
спостерігається для вар. 7 після 24 місяців випробування – 44%. Також 
зафіксовано зменшення значень показника відносного видовження для вар. 8 за 
довжиною на 6% і за шириною на 22% після 12 місяців випробування та 
відповідно на 14% і 28% після 24 місяців. Визначене зниження показника 
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відносного видовження на момент розірвання можна пов’язати з постійним 
тиском на досліджувані зразки шарів ґрунту з фіксацією структури 
геотекстильних полотен під час випробування. 

Шостий розділ присвячений питанням оцінювання економічної 
ефективності від впровадження геотекстильних нетканих матеріалів у практику 
облаштування об’єктів ландшафтної архітектури. Визначення загальної 
вартості будівельних робіт здійснювалося з урахуванням ресурсних елементних 
кошторисних норм для конкретних об’єктів.  

Спостерігається зменшення витрат на будівництво основи земляного 
полотна з використанням геотекстилю разом із шаром щебеню і влаштуванням 
суцільного прошарку на 45,3% (20484 грн) і 60,2% (27205 грн) відповідно. 
Економічний ефект у обох випадках відбувається за рахунок скорочення витрат 
на експлуатацію машин і механізмів та будівельні матеріали і становить 
1752 грн на 100 м або 15,3% від загальної вартості будівництва з 
використанням щебенево-піщаної суміші. Зменшення витрат здійснюється за 
рахунок зменшення тривалості експлуатації машин і механізмів та об’ємів 
природних мінеральних матеріалів (гравію, піску). Під час облаштування основ 
тротуарів з використанням геотекстильних нетканих матеріалів спостерігається 
зменшення витрат на оплату праці робітників, експлуатації машин і механізмів, 
будівельних матеріалів на 48,2%. Отже, варіювання витрат на геотекстильні 
неткані матеріали дозволяє контролювати збільшення загальної вартості 
будівництва у межах від 282,72 грн до 1324,99 грн. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду використання 
геотекстильних нетканих матеріалів свідчить про те, що для їх виробництва 
основною сировиною залишаються синтетичні поліпропіленові волокна та 
волокна поліестеру. Встановлено, що волокнистий склад та технологія 
отримання геотекстильних нетканих матеріалів впливають на особливості 
формування асортименту для забезпечення поліфункційності в умовах 
необхідності удосконалення виробництва та скорочення матеріальних ресурсів. 

2. Встановлено, що структурні показники геотекстильних нетканих 
матеріалів залежать від виду оброблення, величини навантажень, які діють на 
досліджувані полотна. Геотекстильні неткані матеріали, що підлягали 
термофіксації і каландруванню, характеризуються меншою зміною значень 
показників при більших значеннях поверхневої щільності, ніж необроблені. 
Фіксування структури досліджуваних нетканих полотен забезпечує менше 
коливання значень товщини при зростанні тиску. Доведено, що збільшення 
тиску спричиняє ущільнення полотен та зменшення пористості. 

3. Досліджено зміну фізико-механічних показників геотекстильних 
нетканих матеріалів від показників їх структури та наявності виду оброблення. 
Гранична міцність геотекстильних нетканих матеріалів, необроблених у 
процесі виробництва, характеризується низькими значеннями, термофіксація, 
каландрування і просочення підвищують граничну міцність. Встановлено, що 
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на показник грейферної міцності геотекстильних нетканих матеріалів, впливає 
характер зв’язку і розташування волокон у полотні. 

4. Встановлено, що на гідравлічні характеристики геотекстильних 
нетканих матеріалів найсуттєвіше впливає значення пористості, характер 
розташування волокон, форма поперечного перетину пор і вид оброблення. 
З’ясовано, що для формування оптимального асортименту геотекстильних 
нетканих матеріалів, які використовуються як фільтрувальний шар, необхідно 
аналізувати характеристики і параметри ґрунтового покриття для запобігання 
швидкої кольматації. 

5. Здійснено комплексне оцінювання рівня якості геотекстильних 
нетканих матеріалів для облаштування об’єктів ландшафтної архітектури з 
урахуванням поліфункційності, що дає можливість вибирати матеріали за 
значеннями показників фізичних властивостей, які є бажаними для виконання 
конкретних функцій у конструкціях. 

6. Проведено натурні випробування геотекстильних нетканих матеріалів 
для дослідження впливу біодеструкторів на їх зносостійкість. Доведено, що 
після натурних випробувань досліджувані зразки характеризуються 
збільшенням поверхневої щільності і товщини, зменшенням пористості і 
повітропроникності за рахунок закольматованості. Зміни цих показників 
залежать від вихідної структури геотекстильних нетканих матеріалів, їх виду 
оброблення, характеристики ґрунту та конструкції об’єктів будівництва. 

7. Уперше вивчено вплив волокнистого складу, будови та виду 
оброблення на фізико-механічні показники геотекстильних нетканих 
матеріалів, що дозволяє розширити сферу їх застосування та оптимізувати 
терміни експлуатації. Встановлено, що найбільших змін досліджувані зразки 
зазнають у перший рік експлуатації, після чого спостерігається поступове 
зниження граничної міцності та відносного видовження на момент розірвання, 
що вказує на наявність деструктивних процесів. 

8. Наведено розрахунок очікуваного економічного ефекту від 
впровадження геотекстильних нетканих матеріалів у практику будівництва, що 
забезпечує заміну традиційних будівельних матеріалів, скорочення витрат на 
оплату праці робітників-будівельників, експлуатацію машин і механізмів, 
зменшення кількості видів робіт для облаштування територій. Економічний 
ефект під час влаштування 1000 м2 основи земляного полотна у середньому 
становить 20485 грн для об’єктів із поєднанням геотекстильних нетканих 
матеріалів із щебенем і 27206 грн для об’єктів, у будівництві яких не 
використовувалися мінеральні будівельні матеріали. Під час влаштування 
дренажів, у які вкладається геотекстильний нетканий матеріал, економічний 
ефект становить 1752 грн на 100 м. 

9. Аналізуючи ефективність дослідження рівня зносостійкості 
геотекстильних нетканих матеріалів, слід відзначити розширення 
інформативної бази, яке відбувалося шляхом удосконалення існуючих методів і 
способів дослідження цих матеріалів. Новизну запропонованих технічних 
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АНОТАЦІЯ 
Кириченко О. В. Формування асортименту та комплексне 

оцінювання якості геотекстильних нетканих матеріалів. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. – Львівський 
торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих 
товариств України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню формування 
асортименту та оцінювання якості геотекстильних нетканих матеріалів для 
облаштування об’єктів ландшафтної архітектури. В основі досліджень є 
комплексне оцінювання якості геотекстильних нетканих матеріалів різного 
волокнистого складу, дослідження їх зносостійкості, виявлення переваг для 
подальшої оптимізації асортименту і рівня їх якості. Розроблено установку для 
дослідження водопроникності текстильних матеріалів, яка дозволяє 
прогнозувати поведінку геотекстильних нетканих матеріалів у процесі їх 
експлуатації в об’єктах ландшафтної архітектури.  

У дисертаційній роботі проаналізовано закономірності впливу структури 
на показники споживних властивостей геотекстильних нетканих матеріалів. 
Отримано нові відомості про характер зношування геотекстильних нетканих 
матеріалів під час натурних випробувань, проаналізовано вплив 
біодеструкторів та зміну структурно-фізичних і механічних показників 
властивостей. Доведено доцільність та економічну ефективність впровадження 
досліджуваних геотекстильних нетканих матеріалів у практику ландшафтного 
будівництва. Використання геотекстильних нетканих матеріалів дозволяє 
скоротити витрати на будівництво об’єктів за рахунок скорочення витрат на 
оплату праці робітників-будівельників, експлуатацію машин і механізмів, видів 
робіт, зменшення об’ємів будівельних матеріалів. 

Ключові слова: геотекстильні неткані матеріали, об’єкти ландшафтної 
архітектури, розділення, фільтрування, армування, дренаж, захист, 
зносостійкість. 
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АННОТАЦИЯ 
Кириченко А. В. Формирование ассортимента и комплексная оценка 

качества геотекстильных нетканых материалов. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.18.08 – товароведение непродовольственных товаров. – 
Львовский торгово-экономический университет Центрального союза 
потребительских обществ Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена научному обоснованию формирования 
ассортимента и оценке качества геотекстильных нетканых материалов для 
обустройства объектов ландшафтной архитектуры. Основой исследований 
является комплексная оценка качества геотекстильных нетканых материалов 
различного волокнистого состава, исследование их износостойкости, 
выявление преимуществ для дальнейшей оптимизации ассортимента и уровня 
их качества. Разработана установка для исследования водопроницаемости 
текстильных материалов, которая позволяет прогнозировать поведение 
геотекстильных нетканых материалов в процессе их эксплуатации в объектах 
ландшафтной архитектуры. 

В диссертационной работе проанализированы закономерности влияния 
структуры на показатели потребительских свойств геотекстильных нетканых 
материалов. Проанализированы изменения физико-механических показателей 
геотекстильных нетканых материалов в зависимости от их структурно-
физических показателей. Исследование прочностных геотекстильных нетканых 
материалов дает возможность оценить и спрогнозировать их поведение во 
время эксплуатации в объектах строительства, где на них влияют циклические 
нагрузки, растягивающие усилия, давление слоев почвы и других элементов 
конструкции. Получены новые сведения о характере износа геотекстильных 
нетканых материалов при натурных испытаниях, проанализировано влияние 
биодеструкторов и изменение структурно-физических и механических 
показателей свойств. Поскольку на качество выполнения функций геотекстиля 
влияют не только сырье, способ получения, вид обработки, а и внешние 
факторы (элементы объектов строительства), контактирующие с полотнами, 
поэтому были проведены натурные испытания. Комплексная оценка уровня 
качества геотекстильных нетканых материалов имела целью не только 
определение комплексного показателя качества, а и использование результатов 
при формировании оптимального торгового ассортимента, выбора 
геотекстильных нетканых материалов по показателям физических свойств для 
конкретных объектов ландшафтного строительства.  

Доказано, что после натурных испытаний исследуемые образцы 
характеризуются увеличением поверхностной плотности и толщины, 
уменьшением пористости и воздухопроницаемости за счет кольматации. 
Изменения этих показателей зависят от структуры геотекстильных нетканых 
материалов, их обработки, характеристики почвы и конструкции объектов. 

Доказана целесообразность и экономическая эффективность внедрения 
исследуемых геотекстильных нетканых материалов в практику ландшафтного 
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строительства. Использование геотекстильных нетканых материалов позволяет 
сократить затраты на строительство объектов за счет сокращения расходов на 
оплату труда рабочих-строителей, эксплуатацию машин и механизмов, видов 
работ, уменьшение объемов строительных материалов. 

Ключевые слова: геотекстильные нетканые материалы, объекты 
ландшафтной архитектуры, разделение, фильтрация, армирование, дренаж, 
защита, износостойкость. 

 
ANNOTATION 

Kyrychenko O. V. Formation of assortment and complex evaluation of 
geotextile nonwoven materials quality. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of the Candidate of Technical Sciences on specialty 
05.18.08 – non-food products commodity science. – Lviv University of Trade and 
Economics at the Central Union of Consumer Associations of Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation of the assortment 
formation and evaluation of the quality of geotextile nonwoven materials for the 
arrangement of objects of landscape architecture. At the core of the research is a 
comprehensive evaluation of the quality of geotextile nonwoven materials of various 
fibrous composition, the study of their wear resistance, the identification of 
advantages for further optimization of the range and level of their quality. The device 
for research of permeability of textile materials is developed, which allows predicting 
the behavior of geotextile nonwoven materials in the process of their exploitation in 
objects of landscape architecture. 

In the dissertation work, the regularities of structure influence on indicators of 
consumer properties of geotextile nonwoven materials are analyzed. New data on the 
nature of wearing geotextile nonwoven materials during field tests were obtained, the 
influence of biodestructors and the change of structural-physical and mechanical 
properties parameters were analyzed. The expediency and economic efficiency of the 
implementation of the studied geotextile nonwoven materials into the practice of 
sewing landscape construction have been proved. The use of geotextile non-woven 
materials can reduce the cost of construction of objects by reducing the cost of labour 
remuneration of construction workers, the operation of machines and mechanisms, 
types of work, reducing the volume of conventional materials used in building 
materials. 

Keywords: geotextile nonwoven materials, objects of landscape architecture, 
separation, filtration, reinforcement, drainage, protection, wear resistance. 


