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АНОТАЦІЯ 

 

Кириченко О. В. Формування асортименту та комплексне оцінювання 

якості геотекстильних нетканих матеріалів. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство 

непродовольчих товарів» – Львівський торговельно-економічний 

університет, Львів, 2018. 

Дисертацію присвячено актуальному дослідженню з формування 

оптимального асортименту та оцінювання якості геотекстильних нетканих 

матеріалів для облаштування об’єктів ландшафтної архітектури. 

Проаналізовано досвід використання геосинтетичних матеріалів у світі 

та стан їх виробництва в Україні. Розглянуто основні проблемні питання 

нормативної бази, випробування, будівництва та експлуатації об’єктів, 

підготовки кадрів тощо для розвитку вітчизняного ринку. Визначено, що 

основним завданням є врахування об’єктивних і суб’єктивних факторів 

формування ринку, обґрунтовано вибір геосинтетичних матеріалів залежно 

від складу, структури, властивостей. 

З’ясовано, що ринок геотекстильних нетканих матеріалів формується 

як вітчизняними, так і закордонними, виробниками. Серед виробників 

геотекстильних нетканих матеріалів України немає підприємства, що 

спеціалізувалося б на виготовленні лише даних товарів. Особливістю роботи 

українських підприємств-виробників є те, що вони, зазвичай, 

використовують імпортну сировину; технологічне обладнання закуплене за 

кордоном, але, в більшості випадків, уже не нове; технологія отримання 

полотен обмежується голкопробиванням з подальшими термофіксацією, 

каландруванням, просочуванням, використанням скляних волокон, сіток; 

основною сировиною все ще залишається поліестерне волокно. 
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Визначено, що у виробництві геотекстилю застосовують різноманітний 

сировинний склад, вид і природа волокон визначають і варіюють властивості 

готових полотен. Комбінування декількох видів волокон та використання 

новітніх технологій дають можливість удосконалювати і розширювати 

сучасний асортимент геотекстильних, і власне нетканих матеріалів. 

Розглянуто класифікацію геосинтетичних і, зокрема, геотекстильних 

нетканих, матеріалів, яка подана у нормативних документах на матеріали, що 

застосовуються для дорожнього будівництва. Основними ознаками 

класифікації геосинтетичних матеріалів є природа волокна (природні, 

хімічні), вид волокна, здатність пропускати воду, технологія виготовлення. 

Визначено, що виділення конкретних ознак класифікації має бути 

орієнтованим на функційне призначення та давати можливість застосовувати 

геотекстильні неткані матеріали з максимальною ефективністю. 

Проаналізовано неткані геотекстильні полотна за способом 

формування настилу, у яких волокна укладаються сухим (прочісуванням, 

аеродинамічним), прядінням із розплаву (спанбонд, аеродинамічним) або 

мокрим способами. Для отримання геотекстильних нетканих матеріалів 

використовують механічне, термічне або хімічне скріплення волокон. На 

сучасних підприємствах найчастіше використовують механічний спосіб – 

голкопробивання полотна – утворення трьохмірної структури за рахунок 

протаскування волокон зазубринами голок за всією товщиною полотна. 

Голкопробивні матеріали характеризуються більшою м’якістю, кращою 

драпірувальністю. Утворення полотна із перехрещеним розміщенням 

волокон здійснюється під час розташування кардочесальних машин під 

кутом до транспортерної решітки. Такий характер розміщення волокон 

забезпечує оптимальний їх розподіл за всією товщею полотна. У результаті 

отримуються матеріали з властивостями, подібними до спанбонду, при одній 

і тій же поверхневій щільності. 

Враховуючи специфіку використання геотекстильних нетканих 

матеріалів як матеріалів з тривалим терміном придатності, дослідження були 
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зорієнтовані на визначенні показників властивостей, що найбільше 

змінюються під час експлуатації. Оскільки на якість виконання функцій 

геотекстилю впливають не тільки сировина, спосіб отримання, оброблення, а 

і зовнішні чинники (елементи об’єктів будівництва), що контактують з 

полотнами, то були проведені натурні випробування. Комплексне 

оцінювання рівня якості геотекстильних нетканих матеріалів мало на меті не 

лише визначення комплексного показника якості, а і використання 

результатів під час формування оптимального торговельного асортименту, 

вибору геотекстильних нетканих матеріалів за показниками фізичних 

властивостей для конкретних об’єктів ландшафтного будівництва. 

У дисертації охарактеризовано об’єкт і методи дослідження. Описано 

запатентовану установку для дослідження водопроникності текстильних 

матеріалів, що включає системи подачі та відведення води, дві скляні 

пластини круглої форми, між якими розміщують матеріал, у верхній скляній 

пластині містить у центрі отвір, який з’єднаний з трубкою для подачі води 

під тиском, величина якого фіксується за допомогою манометра.  

З’ясовано, що між товщиною та поверхневою щільністю для 

досліджуваних геотекстильних нетканих матеріалів відсутня математична 

залежність. Однак аналіз результатів з урахуванням оброблення варіантів 

вказує на лінійну залежність. Товщина термофіксованих, каландрованих 

геотекстильних нетканих матеріалів залежить від поверхневої щільності та є 

меншою, ніж у необроблених полотен з нижчим значенням поверхневої 

щільності. На значення товщини для даних геотекстильних нетканих 

матеріалів впливає просочення. 

Товщина і поверхнева щільність, характер розташування і фіксація 

волокон, з яких вироблені полотна, визначають здатність геотекстильних 

нетканих матеріалів пропускати повітря та воду. 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. Додатково досліджено структуру геотекстильних 



5 

нетканих матеріалів з використанням методу визначення індексу кількості 

волокон на одиницю площі. Визначено, що на збільшення областей із 

темнішим забарвленням також впливає термофіксація та в більшій мірі 

просочення. 

Проаналізовано зміни фізико-механічних показників геотекстильних 

нетканих матеріалів залежно від їх структурно-фізичних показників. 

Дослідження характеристик міцності геотекстильних нетканих матеріалів дає 

можливість оцінити і спрогнозувати їх поводження під час експлуатації у 

об’єктах будівництва, де на них впливають циклічні навантаження, 

розтягувальні зусилля, тиск шарів ґрунту та інших елементів конструкції. 

Оскільки часткове або повне кольматування часточками ґрунту 

спричиняє зниження фільтраційної здатності геотекстильних нетканих 

матеріалів, що є важливим фактором збереження гідравлічних характеристик 

протягом тривалого часу експлуатації, було розраховано діаметр 

фільтраційного ходу, за значенням якого можна прогнозувати протікання 

процесу кольматації. З’ясовано, що максимальні діаметри частинок, що 

вільно проходять крізь геотекстильні неткані матеріали, для усіх 

досліджуваних зразків різні, тому для правильного вибору матеріалу 

потрібно визначати гранулометричний склад ґрунту. 

Водопроникність геотекстильних нетканих матеріалів залежить від 

значення пористості, характеру розташування волокон, форми поперечного 

перетину пор і виду оброблення. Досліджувані зразки є водопроникними як 

перпендикулярно площині, так і у площині, однак значення не суттєво 

відрізняються залежно від поверхневої щільності і товщини. 

Дослідження були спрямовані на встановлення залежностей між 

функційною здатністю, яка зумовлюється конкретними властивостями 

геотекстильних нетканих матеріалів, та рівнем і набором окремих показників 

з метою формування асортименту та якості. Тобто визначали не лише 

функційну здатність геотекстильних нетканих матеріалів, а й виявляли вплив 

хімічного складу сировини (вид волокна), структури матеріалу, способу його 
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виготовлення, виду додаткового оброблення на можливості ефективного 

використання в геотехнічних ландшафтних системах узагалі і, зокрема, в 

системі «геотекстильний нетканий матеріал – властивість – функція». 

Комплексне оцінювання якості геотекстильних нетканих матеріалів 

здійснено з використанням функції бажаності. Під час розробки 

комплексного показника якості були сформовані комбінації функцій 

геотекстильних нетканих матеріалів, що найповніше розкривають їх 

призначення і застосування у конкретних об’єктах ландшафтної архітектури. 

Також комплексне оцінювання рівня якості було проведене для варіантів 

геотекстильних нетканих матеріалів, що піддавалися натурним 

випробуванням. 

Проведено дослідження геотекстильних нетканих матеріалів після 

виймання із ґрунту, зафіксовано різний ступінь закольматованості зразків та 

пошкодження внаслідок проростання коріння рослин, виявлено сліди 

деструкції, як на поліестерних, так і поліпропіленових волокнах: потовщення 

окремих ділянок волокон, розтріскування у місцях найбільшого набухання, 

появу поздовжніх тріщин різної довжини. Виявлено, що загальна 

мікробіологічна забрудненість досліджуваних геотекстильних нетканих 

матеріалів на одному рівні, тобто не залежить від виду волокна матеріалу. 

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 оброблення та характеристики ґрунту, конструкції 

об’єктів будівництва.  

Встановлено, що економічна ефективність від впровадження 

геотекстильних нетканих матеріалів у практику будівництва об’єктів 

ландшафтної архітектури полягає у скороченні витрат на оплату праці 

робітників-будівельників, експлуатацію машин і механізмів, видів робіт та 
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зменшенні об’ємів будівельних матеріалів, що традиційно 

використовувалися.  

 

Ключові слова: геотекстильні неткані матеріали, об’єкти ландшафтної 

архітектури, розділення, фільтрування, армування, дренаж, захист, 

зносостійкість 

ANNOTATION 

 

Kyrychenko O. V. Formation of assortment and complex evaluation of 

geotextile nonwoven materials quality. – Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

Thesis for a candidate degree (PhD) in specialty 05.18.08 «Commodity 

nonfood items» – Lviv Trade and Economic University, Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the actual research on the formation of the 

optimal assortment and assessment of the quality of geotextile nonwoven materials 

for the construction of objects of landscape architecture. 

The experience of using geosynthetic materials in the world and the state of 

their production in Ukraine is analyzed. The main issues of a normative base, 

testing, construction and exploitation of objects, training of personnel, etc. for the 

development of the domestic market are considered. It is determined that the main 

task is to take into account the objective and subjective factors of the formation of 

the market, the choice of geosynthetic materials depending on the composition, 

structure, and properties is substantiated. 

It is revealed that the market of geotextile nonwoven materials are formed 

both by domestic and foreign manufacturers. Among manufacturers of geotextile 

nonwoven materials in Ukraine there is no enterprise specializing in the 

manufacture of only these goods. The peculiarity of the work of Ukrainian 

manufacturers is that they usually use imported raw materials; the technological 

equipment purchased abroad, but in most cases, is no longer new; the technology 

of obtaining canvases is limited to needle-punching with subsequent thermal 
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fixation, calendering, impregnation, the use of glass fibers, nets; the main raw 

material is still polyester fiber. 

It is determined that in the production of geotextiles use a diverse raw 

material composition, the type and nature of fibers determine and vary the 

properties of finished canvases. The combination of several types of fibers and the 

use of state-of-the-art technologies make it possible to improve and expand the 

modern assortment of geotextile and, in fact, non-woven materials. 

The classification of geosynthetic and, in particular, geotextile nonwoven 

materials, which is given in normative documents for materials used for road 

construction is considered. The main features of the classification of geosynthetic 

materials are the nature of the fibers (natural, chemical), the type of fiber, the 

ability to pass water, the technology of manufacturing. It has been determined that 

the allocation of specific features of classification should be focused on the 

functional purpose and allow the use of geotextile nonwoven materials with 

maximum efficiency. 

The nonwoven geotextile cloths are analyzed by the method of forming the 

flooring, in which the fibers are stacked dry (tracing, aerodynamic), spinning from 

the melt (spunbond, aerodynamic) or wet methods. To obtain geotextile nonwoven 

materials, use mechanical, thermal or chemical fiber fastening. At modern 

enterprises the mechanical method most often is used - needle-punching of cloth - 

the formation of a three-dimensional structure due to the dragging of fibers by 

needle-cut through the entire thickness of the canvas. Acupuncture materials are 

characterized by a higher softness, better drapery. The formation of a web with 

crossed fiber placement is carried out at the location of card machines at an angle 

to the conveyor grill. This type of placement of fibers provides optimal distribution 

across the entire thickness of the canvas. As a result, materials with properties 

similar to spanbond are obtained with the same surface density. 

Taking into account the specifics of the use of geotextile nonwoven 

materials as materials with a long shelf-life, the studies were oriented to determine 

the properties of the properties that change most during operation. As the quality of 
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the geotextile functions is influenced not only by the raw material, the method of 

obtaining, processing, and also external factors (elements of construction objects) 

that come in contact with the canvas, then natural tests were conducted. 

Comprehensive assessment of the quality of geotextile nonwoven materials was 

aimed not only at the definition of a complex quality index, but also the use of 

results during the formation of an optimal trade range, the choice of geotextile 

nonwoven materials on the basis of physical properties for specific objects of 

landscape construction. 

The dissertation describes the object and methods of research. Described is a 

patented plant for testing the permeability of textile materials, including water 

supply and discharge systems, two glass plates of circular shape, between which 

the material is placed, in the upper glass plate contains a hole in the upper glass 

that is connected to the tube for supplying water under pressure, the value which is 

fixed with the help of a pressure gauge, which allows determining the speed of 

water movement. 

It is found that there is no mathematical dependence between the thickness 

and surface density for the studied geotextile nonwoven materials. However, the 

analysis of the results in terms of processing indicates a linear dependence. The 

thickness of thermofixed, calendered geotextile nonwoven materials depend on the 

surface density and are less than that of untreated canvases with lower surface 

density values. The thickness value for these geotextile nonwoven materials are 

affected by impregnation. 

Thickness and surface density, the nature of the location and fixation of 

fibers from which the canvases are made, determine the ability of geotextile 

nonwoven materials to pass air and water. The change in porosity and bulk density 

of materials under the influence of pressure is linearly dependent. Increasing the 

pressure on the test samples results in the sealing of the canvases and the reduction 

of porosity. In addition, the structure of geotextile nonwoven materials was 

investigated using the method of determining the fiber number index per unit area. 
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It is determined that the increase of regions with darker coloration is also affected 

by thermofixation and, to a greater extent, impregnation. 

The changes of physical and mechanical indices of geotextile nonwoven 

materials depending on their structural and physical parameters are analyzed. The 

study of the strength characteristics of geotextile nonwoven materials makes it 

possible to evaluate and predict their behavior during operation in construction 

sites, where they are affected by cyclic loads, tensile strength, the pressure of soil 

layers and other structural elements. 

Since the partial or complete coloring of soil particles leads to a decrease in 

the filtration ability of geotextile nonwoven materials, which is an important factor 

in maintaining the hydraulic characteristics over a long period of operation, the 

diameter of the filtration process was calculated, the value of which can be 

predicted by the fluctuation process. It has been found that the maximum diameters 

of particles that pass freely through geotextile nonwoven materials are different for 

all investigated samples, therefore, for the correct choice of material, it is necessary 

to determine the granulometric composition of the soil. 

The permeability of geotextile nonwoven materials depend on the value of 

porosity, the nature of the location of the fibers, the shape of the cross-section of 

the pores and the type of treatment. The investigated specimens are water 

permeable both perpendiculars to the plane and in the plane, but the values do not 

differ significantly depending on the surface density and thickness. 

The research was aimed at establishing the relationship between the 

functional capacity, which is determined by the specific properties of geotextile 

nonwoven materials, and the level and set of individual indicators in order to form 

assortment and quality. That is, they determined not only the functional ability of 

geotextile nonwoven materials, but also determined the influence of the chemical 

composition of the raw material (type of fiber), the structure of the material, the 

method of its manufacture, the type of additional processing on the possibility of 

effective use in geotechnical landscape systems in general, and in particular, in the 

system "geotextile nonwoven material – property – function". 
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Comprehensive evaluation of the quality of geotextile nonwoven materials 

are carried out using the desirability function. During the development of a 

comprehensive quality index, combinations of functions of geotextile non-woven 

materials were developed that most fully reveal their purpose and application in 

concrete objects of landscape architecture. Also, a comprehensive assessment of 

the quality level was made for variants of geotextile nonwoven materials subject to 

field tests. 

The investigation of geotextile nonwoven materials after removal from the 

soil has been documented, a different degree of oscillation of specimens and 

damage due to germination of plant roots has been recorded, traces of destruction 

have been found on polyester and polypropylene fibers: the thickening of 

individual fiber regions, cracking in places of greatest swelling, the appearance of 

longitudinal cracks of various length It was revealed that the general 

microbiological contamination of the studied geotextile nonwoven materials is one 

level, does not depend on the type of fiber of the material. 

It is proved that after the field tests, the specimens studied are characterized 

by an increase in surface density and thickness, a decrease in porosity and air 

permeability due to occlusion. Changes in these indicators depend on the original 

structure of geotextile nonwoven materials, their processing, and characteristics of 

the soil, construction of construction objects. 

It has been established that the economic efficiency from the introduction of 

geotextile nonwoven materials into the practice of construction of objects of 

landscape architecture is to reduce the labor costs of construction workers, the 

operation of machines and mechanisms, types of work and reduction of volumes of 

used building materials. 

 

Keywords: geotextile nonwoven materials, objects of landscape architecture, 

separation, filtration, reinforcement, drainage, protection, wear resistance. 
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ВСТУП 

 

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-
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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 у роботі були сформульовані 

наступні завдання: 

- 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; 
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- 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, комбінацій функцій, що вони виконують, 

вартості будівельних робіт. 

Удосконалено: 

- установку для визначення водопроникності геотекстильних 

нетканих матеріалів; 

Отримали подальший розвиток: 
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- 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. 
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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 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-конфеернції 

«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-конфеернції «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: материалы» (г. Переяслав-

Хмельницкий, 24-25 ноября 2015 р.); науковій конференції професорсько-

викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 
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«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 

року); ІІІ міжнародній науково-практичній Інтернет-конфеернції «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 5 статей, серед яких 1 – у наукових фахових виданнях, 

затверджених ВАК України, 4 – у фахових виданнях України, які включені 

до міжнародних наукометричних баз, 1 – у інших виданнях, 14 тез доповідей 

на наукових конференціях, новизну 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 139 сторінках комп’ютерного тексту. У роботі 

міститься 23 таблиці, 24 рисунки, 142 літературних джерела та 8 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕКСТИЛЮ В 

УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Аналіз стану виробництва і перспективи національного ринку 

геотекстилю 

 

 

Відправною точкою у виробництві перших геосинтетиків 

(геотекстильних матеріалів і граток) у Західній Європі є початок 60-х років. 

Темпи зростання видів геосинтетичних матеріалів (ГМ) у світі вражають, з 

70-х років ХХ ст їх кількість збільшилася приблизно у 1000 разів, обсяги 

виробництва становлять більше трильйону метрів квадратних на рік, а 

загальна вартість обраховується мільярдами доларів США [42]. 

Європейські країни виготовляють 23% ГМ від загальносвітового обсягу 

виробництва, при чому в асортименті переважають неткані матеріали (80%). 

Споживання технічного текстилю і нетканих матеріалів з 2000 р. по 2010 р. 

зросло у 1,4 рази. Як видно з рис. 1.1, основну масу матеріалів застосовують 

у країнах Європи (61%), найменше використовують ГМ у країнах Африки та 

Австралії (5%). Саме такий розподіл пояснюють наявністю проблемних 

ділянок, власне обмеженим земельним ресурсом [39, 83]. 

Поява на ринку ГМ зумовлена не лише високим рівнем функційних 

властивостей, а й помітною економією будівельних матеріалів, зокрема, 

мінеральних до 40%. Використання геосинтетичних матеріалів виправдане, 

насамперед, економічним ефектом, що спостерігається і становить, 

наприклад, у будівництві доріг 6-8% [82]. Крім зниження матеріалоємності, 

зменшуються тривалість проведення робіт, витрати на експлуатацію техніки 

тощо. Таким чином, під час застосування ГМ виділяють економічний і 

екологічний аспекти [93]. 
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Рис. 1.1. Споживання геосинтетичних матеріалів у світі 

 

На Україні геосинтетичні матеріали найбільше застосування мають у 

дорожньому будівництві. З часом їх використання розширилося. Крім 

переорієнтації підприємств для виробництва нетканих полотен для укладання 

у різноманітних об’єктах будівництва, на дані матеріали поширилася 

Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на період до 

2017 р., затверджена Наказом Міністерства промислової політики України № 

152 від 25.02.2009 р. Головним завданням підприємств легкої промисловості 

є поступове зменшення енергоємності виробництв, шляхом економії 

енергоресурсів, підвищення ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів, зменшення втрат теплової, електричної енергії та 

води. Так, пріоритетними вважаються наукові розробки, що стосуються 

технологій виготовлення геотекстильних матеріалів з відходів хімічних 

виробництв [37].  

Однак, навіть такі рішучі кроки не можуть наблизити Україну до 

першості з виробництва даних товарів. Усі зусилля підприємств, що 

випускають геотекстильні неткані матеріали (ГНМ), зосереджені на 

удосконаленні матеріально-технічної бази, на другому плані – сировинні 

ресурси. Довгий час поставала проблема забезпечення виробництв 

волокнами, що, в основному, імпортувалися з Республіки Білорусь. Як 

61%15%

19%

5%

Європа 
Америка
Азія
Африка, Австралія
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наслідок, вітчизняні підприємства розпочали випуск власних волокон як із 

первинної, так і вторинної сировини. Перспективний напрям розвитку ГНМ – 

біогеотекстиль – знаходиться лише у зародковому стані, на відміну від 

закордонних виробників, які уже декілька десятиліть застосовують 

натуральні волокна, відходи переробки рослин [11]. 

Для розвитку вітчизняного ринку ГМ автори [43] пропонують 

вирішувати проблемні питання нормативної бази, випробування, будівництва 

та експлуатації об’єктів, підготовки кадрів тощо. Основним завданням є 

врахування об’єктивних і суб’єктивних факторів формування ринку, 

обґрунтований вибір ГМ залежно від складу, структури, властивостей. 

Ринок геотекстильних нетканих матеріалів формується як 

вітчизняними, так і закордонними, виробниками. Серед них: ТОВ «Пульсар і 

Ко» (Україна, м. Рівне), концерн DuPont Geosynthetics (Люксембург), ВТФ 

«ВЕЛАМ» (Україна, м. Миколаїв), компанія Viganо Pavitex (Італія), ТОВ 

«Гексанеткані матеріали» (Російська Федерація), ТОВ «Едельвейс» (Україна, 

м. Луцьк), Завод покрівельних матеріалів «Акваизол» (Україна, м. Харків). 

Крім зазначених виробників, на ринку України також присутні й інші – з 

Білорусі, Російської Федерації, Угорщини, США тощо. 

Серед виробників ГНМ України немає підприємства, що 

спеціалізувалося б на виготовленні лише даних товарів. Більшість з них 

почали масове виробництво порівняно недавно. Особливістю роботи 

українських підприємств-виробників є те, що вони, зазвичай, 

використовують імпортну сировину; технологічне обладнання закуплене за 

кордоном, але, в більшості випадків, уже не нове; технологія отримання 

полотен обмежується голкопробиванням з подальшими термофіксацією, 

каландруванням, просочуванням, використанням скляних волокон, сіток; 

основною сировиною все ще залишається поліестерне волокно. Тому 

асортимент ГНМ українського виробництва відрізняється за поверхневою 

щільністю, ціною тощо. 
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Так, завод покрівельних матеріалів «Акваізол» виготовляє ГНМ під 

торговою маркою геотекстиль «РУНО» [59]. Технологія отримання – 

голкопробивання, полотно із волокон поліестеру власного виробництва. 

Основним обробленням є каландрування, разом із механічним скріпленням 

волокон використовують термофіксацію та просочування полімерними 

композиціями (хімічне скріплення). Мінімальна поверхнева щільність 

термофіксованого каландрованого нетканого полотна – 80 г/м2, максимальна 

– 300 г/м2, із кроком 20 г/м2.  

Асортимент компанії «Пульсар і Ко» (м. Рівне) найширший серед 

українських виробників [127]. Він представлений полотном нетканим 

геотекстильним голкопробивним «Геопульс» з поверхневою щільністю 100-

1100 г/м2, полотном нетканим геотекстильним голкопробивним підвищеної 

міцності «Геопульс-П» – 300-700 г/м2, полотном нетканим геотекстильним 

голкопробивним термофіксованим «Геопульс-ТФ» – 120-340 г/м2.  

Ірпінська фабрика нетканих матеріалів «К.ТЕКС» почала випускати 

геотекстиль для ландшафтного дизайну та облаштування територій 

нещодавно [77]. Основним призначенням даного матеріалу є розділення 

ґрунту, перешкоджання росту бур’янів, гідроізоляція, дренаж, захист від 

механічних пошкоджень тощо. 

Компания «Альтеко» (м. Київ) виготовляє геотекстиль АльтЭкоГео,  

500 г/м2, голкопробивний, із волокон поліестеру. Неширокий асортимент ГМ 

даного підприємства пояснюється орієнтацією на утеплювальні матеріали як 

для одягу, так і для будівель [77]. 

Поряд із георешітками, геосітками, геомембранами та геоматами, 

нетканий голкопробивний геотекстиль ТМ ГРАУНД виготовляє 

ТОВ «Тексика» (м. Київ). Полотна виробляються із волокон поліестеру 

термофіксованими і без термічного оброблення. Поверхнева щільність 

матеріалу від 150 до 1200 г/м2 [111]. 

ПАТ «НІКОТЕКС» є виробником геотекстилю, який застосовується в 

дорожньому, цивільному, геотехнічному, геоекологічному, гідротехнічному, 
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транспортному та комунальному будівництві [111]. Підприємство виготовляє 

неткане голкопробивне полотно ПНС із волокон поліестеру, поверхневою 

щільністю від 70 до 1200 г/м2; а також голкопробивний матеріал ФЕЛТЕКС з 

перероблених волокон поліестеру і регенерованих волокон вовни та бавовни, 

поверхнева щільність від 300 до 1000 г/м2. Полотна випускаються як 

необробленими, так із термічним обробленням, та термоскріпленими з 

одного чи двох боків. 

Ще одним українським виробником є компанія «Геосинтех» (м. Київ). 

Підприємством випускається голкопробивне неткане полотно GEOTEX® 

(ГЕОТЕКС). Поверхнева щільність полотен від 150 до 500 г/м2 [68]. 

Серед ГНМ закордонного виробництва найбільшим попитом 

користується геотекстиль Typar (Люксембург) [20]. Полотно отримується із 

поліпропіленових волокон, що термічно скріплюються. Асортимент 

представлений полотнами з поверхневою щільністю 68-260 г/м2. Перевагою 

даних матеріалів є мала товщина полотна, у порівнянні з голкопробивними, з 

високими значеннями показників механічних властивостей.  

Для ландшафтного дизайну також використовують ГНМ Tipptex, що 

виробляється компанією Bonar Geosyntetics Kft (Угорщина) [89]. Полотна 

отримуються голкопробиванням поліпропіленових волокон з подальшим 

термічним скріпленням (Tipptex BS) та зміцненням гарячим повітрям 

(Tipptex B). Геотекстиль Tipptex BS виготовляється поверхневою щільністю 

від 85 до 350 г/м2. 

Також імпортує геосинтетичні матеріали до України компанія-

виробник Terram (Великобританія) [18]. Асортимент продукції включає: 

неткані полотна Terram Hi-Vis помаранчевого кольору, що використовуються 

у ландшафтних роботах для фільтрування та розділення; TERRAM Rootguard 

– для обмеження росту коріння; Terram PW2 і TERRAM Hydrotex – 

геокомпозити для будівництва залізничних колій; різнокольорові геосітки – 

для індикації та захисту гідроізоляційних мембран на автомобільних дорогах 

тощо. 
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Компанія JUTA (Чехія) виготовляє нетканий геотекстиль geoNETEX, 

геомембрани та гідроізоляційні листи JUNIFOL, тканий геотекстиль на 

основі поліпропілену GEOJUTEX, дренажний геомат PETEXDREN, ткані 

георешітки JUTAGRID, дренажні сітки JUTADRAIN М та JUTADRAIN С [7]. 

Разом з цим, у виробництві також є геосітка із натуральних волокон (джут, 

кокосові волокна), що може використовуватися для контролю ерозії на 

схилах. 

Отже, ринок геотекстильних нетканих матеріалів насичений виробами 

українських і закордонних підприємств. Асортимент представлений 

полотнами із поліпропіленових волокон та волокон поліестеру, у більшості 

випадків голкопробивних, різної поверхневої щільності. Виробниками 

декларується значне число галузей використання, тому для оптимального 

вибору ГНМ їх потрібно розглядати комплексно. 

 

 

1.2. Характеристика сировинних ресурсів для виробництва 

геотекстильних матеріалів 

 

 

Одним із чинників ефективного управління якістю й асортиментом 

геотекстильних матеріалів є їх сировинний склад, який часто розглядається 

як резерв економії та зниження матеріалоємності. Важливо розуміти, що 

економічний ефект, зріст загального прибутку може бути досягнутим не 

лише шляхом зниження собівартості матеріалів, але і завдяки підвищенню їх 

якості, подовження терміну служби відповідно до вимог та реальних потреб 

населення.  

З іншої сторони доцільно з’ясувати сировинні, технологічні, 

асортиментні можливості вітчизняного текстильного виробництва, 

інформацію про стан ринку цих матеріалів. 
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На нашу думку, формування оптимальної структури асортименту ГНМ 

не можливе без знань рівня їх основних споживних властивостей та якості 

вцілому відповідно до сфер їх використання. Так, як перспективними серед 

геотекстилю, що можуть успішно використовуватися у ландшафтному 

будівництві, є геотекстильні неткані матеріали із синтетичних волокон, то 

вважаємо необхідним з’ясувати вплив вихідних сировинних матеріалів на 

властивості готових геосинтетиків.  

Враховуючи багаторічний зарубіжний та вітчизняний досвід щодо 

використання синтетичних волокнистих матеріалів у виробництві ГНМ, 

проаналізуємо їх фізико-хімічну природу, молекулярну структуру, 

властивості, що забезпечують функційні, тобто експлуатаційні властивості 

готових матеріалів. 

Волокна поліестеру серед усіх видів хімічних волокон за об’ємом 

виробництва у світі лідирують. Їх випуск складає 60% від випуску основних 

видів синтетичних волокон або 30% від випуску всієї кількості природних і 

хімічних волокон [112]. 

Волокна поліестеру і нитки переважно виготовляються із 

поліетилентерефталату. У нас прийнято це волокно називати лавсан, в Англії 

і Канаді – терилен, США – дакрон, Німеччині, Італії – ланон, Польщі – елана, 

Японії – тетарон, Франції – тергаль. Поліетилентерефталат є продуктом 

сумісної поліконденсації терефталевої кислоти та етиленгліколя.  

Терефталева кислота отримується із продуктів, які є у нафті, 

кам’яновугільній смолі, – n-ксилола або толуолу. Для отримання чистого 

продукту, який би мав необхідну молекулярну масу, деколи використовують 

обхідний шлях – замість терефталевої кислоти спочатку отримують 

диметиловий ефір – диметилтерефталат. Але цей варіант також потребує 

додаткових процесів перед отриманням вихідного продукту для синтезу 

поліетилентерефталату. Тому в останній час все більше використовують 

чисту терефталеву кислоту. Вихідний продукт для отримання 

поліетилентерефталату – диетиленглікольтерефталат. 
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Поліконденсація його відбувається в реакторах при високій 

температурі (270-280°С) у присутності каталізаторів і при глибокому 

вакуумі. Якщо це вимагається, то в розплав уводяться матуючі речовини і 

барвники.  

Побічним продуктом є етиленгліколь, відведення якого потрібне для 

отримання поліетилентерефталату з достатньою молекулярною масою. Для 

цього використовуються два способи: безперервний, періодичний. 

Безперервний спосіб, який дає можливість переробляти велику 

кількість матеріалів, забезпечує отримання більш однорідної продукції, 

зменшує затрати під час будівництва і виробничі вцілому. Останні лінії поки 

ще зберігаються, коли необхідно виготовляти волокна і нитки різноманітного 

асортименту, наприклад, різного кольору. 

Процеси синтезу в лініях обох типів проводяться при температурах, які 

поступово підвищуються до 290°С, часто у вакуумі або в атмосфері азоту. 

Вцілому процес виробництва поліетилентерефталату на основі терефталевої 

кислоти і етиленгліколю включає такі стадії: виготовлення суспензії 

терефталевої кислоти в етиленгліколі, етерифікацію і коліконденсацію. Для 

формування текстильних волокон і ниток застосовують 

поліетилентерефталат з молекулярною масою 20000-25000, а технічних і 

високоміцних ниток – до 30000 [87]. 

Формування ниток відбувається із розплавів, температура ретельно 

підтримується 285°С, при більш високих температурах поліетилентерефталат 

розкладається, плавлення починається лише при 260-265°С. Далі нитки і 

джгутики, які складені в джгут, витягують під час нагрівання і піддають 

термофіксації. Нитки поліестеру виготовляються у виді монониток, які 

формуються через філь’єру, їх пучок поступає у ванну з водою і йому 

надається 4-4,5-кратна витяжка. Таке оброблення забезпечує добру усадку 

монониток, що використовуються для виробництва технічних матеріалів, у 

т.ч. і геосинтетичних. 
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Технічні нитки поліестеру вдосконалених способів виробництва 

опинились у не конкуренції як матеріал для фільтрувальних полотен. А 

завдяки унікальному комплексу їх споживних властивостей будуть мати 

найбільше застосування в технічній групі матеріалів [138]. 

Постійне вдосконалення технологій їх виробництва дозволило 

збільшити обсяг виготовлення продукції і зменшити частку відходів. Крім 

цього, останні технології дозволяють відноситися із турботою до екологічної 

безпеки навколишнього середовища, наприклад, після переробки 

використаної тари із поліестерного полімеру, виробники отримують волокно 

поліестер вторинний. Цей підхід сприяє зниженню собівартості. 

Використання відходів поліетилентерефталату дозволяє здешевити волокно, 

зберігаючи при цьому необхідну якість [75]. 

Разом з цим, волокно поліестер відрізняється незвичайними 

властивостями у зв’язку з високим ступенем впорядкованості внутрішньої 

структури. Між дуже витягнутими макромолекулами виникає взаємодія за 

рахунок сил Ван-дер-Ваальса і водневих зв’язків між кисневими атомами 

складноефірних або карбоксильних груп і воднем у бензольному кільці. 

Відомо, що висока щільність структури (ступінь полімеризації 85-120, 

молекулярна маса 20000-25000, густина 1,38 г/см3) і відсутність у 

макромолекулах реакційноздатних груп формують фізико-механічні і хімічні 

властивості цих волокон [87]. Міцність волокон поліестеру на рівні 

поліамідних. Розривальне зусилля моноволокон 30-40 сН/текс, текстильних 

ниток складає 40-50 сН/текс, а високоміцних технічних – 60-80 сН/текс. 

Міцність волокна можна регулювати за рахунок різної міри витягування. У 

мокрому вигляді міцність волокон не змінюється. Відновне видовження на 

момент розірвання текстильних ниток становить 20-25%, а високоміцних 

технічних – 10-12% [119]. Ці показники волокна поліестер суттєво можуть 

впливати на функційну здатність ГНМ під час використання їх у 

ландшафтному будівництві і виконуючи ними такі функції як розділення, 

армування (підсилення), захист. Так, при розділенні ГНМ запобігає 
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змішуванню насипних матеріалів між різними шарами напряму, що залежить 

від показників міцності та видовження на момент розірвання, які сприяють 

утриманню та розподіленню будь-якого навантаження між шарами та 

забезпечують їх стабільність завдяки оптимізації ущільнення ґрунту так, що 

насипний матеріал не проникає в ґрунт. 

Функція армування (підсилення) ГНМ проявляється в ландшафтній 

сфері використання під час укріплення схилів, будівництві земляних 

конструкцій з насипних шарів ґрунту. Цей матеріал запобігає обвалу й 

осипанню поверхонь земляних валів у терасних конструкціях, так як 

позитивно змінює несучу здатність м’якого шару ґрунту навіть власне армує 

дрібнозернистий ґрунт.  

Функція захисту ГНМ забезпечується також високими показниками 

міцності та видовження на момент розірвання. І, на нашу думку, ГНМ є 

ідеальним саме для захисту водонепроникних мембран та інших нетканих 

матеріалів від розривів, проколів під час дії на них збиткового тиску. ГНМ 

чинить опір розтягуванню, так як розподіляє будь-який локальний тиск зі 

сторони верхніх шарів конструкції. При цьому матеріал, що захищається 

зазнає меншої дії навантаження (зусилля), що знижує ризик його розірвання. 

Крім цього, показники міцності ГНМ сприяють виконанню цієї ж функції 

виступаючи бар’єром для небажаної рослинності в ландшафтному 

облаштуванні. 

Завдяки високому ступеню кристалічності та щільному «пакуванню» 

макромолекул поліетилентерефталату волокна поліестеру досить пружні як у 

сухому, так і в мокрому стані. Під час дії незначного навантаження 

проявляється високоеластичність. Так, при витягуванні на 5-6% видовження 

на момент розірвання повністю зворотне. Модуль еластичності цих волокон 

у 3-5 разів вищий, ніж у поліамідних. Тобто механізм пружності ГНМ із 

волокон поліестеру та ниток пов’язаний зі зміною взаємозв’язків між 

атомами і молекулами кристалічної області полімеру, гнучкістю 

макромолекул, тобто їх конформаційним перетворенням.  
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Волокна поліестеру стійкі до дії тепла та холоду. На холоді міцність 

зростає. Так, при -50°С розривальне навантаження підвищується на 35%, 

дещо зменшується видовження на момент розірвання, але волокно 

залишається еластичним. При 180°С міцність знижується на 50%, а при 

охолодженні до 20°С повністю поновлюється. Після нагрівання протягом 

1000 годин за температури 150°С волокна поліестеру втрачають не більше 

50% міцності, тоді як інші (поліамідні, віскозні, мідноаміачні) у цих умовах 

руйнуються повністю [87, 142]. 

Переважаюча доля кристалічної області в структурі волокна і 

відсутність у макромолекулах поліестеру активних гідрофільних, 

реакційноздатних груп для приєднання барвників призводить до того, що ці 

волокна гідрофобні, практично не набухають у воді, і дуже важко 

фарбуються. За цієї ж причини мають низьку гігроскопічність. За вологості 

повітря 65% вона становить 0,4%, а за 100% – 0,6-0,8%. Завдяки такій 

гігроскопічності ці волокна сильно електризуються [87, 142]. Можна 

передбачати, що їх гідрофобність суттєво впливає на водопроникність ГНМ і 

таким чином регулює механізм фільтрації, переводячи частково 

вертикальний напрям руху вологи у горизонтальний. 

Волокна поліестеру досить стійкі до дії світла і світлопогоди, 

мікроорганізмів, цвілі, не пошкоджуються міллю. Ці волокна мають високу 

стійкість до дії органічних і мінеральних кислот, яка вища, ніж у поліамідних 

волокон. Втрата міцності волокон під час оброблення кислотами залежить 

від виду, концентрації і температури кислоти. Найбільш стійке волокно до дії 

сірчаної кислоти, яка за концентрації 80% при кімнатній температурі майже 

не пошкоджує волокно, але вже за 85% концентрації повністю його розчиняє.  

Волокна поліестеру мають достатню стійкість до дії лугів, хоча і 

меншу, ніж до дії кислот. У них добра стійкість до дії слабких лугів 

(кальцинована сода, силікат натрію), але не достатня до розчинів їдкого 

натру і калію. 
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Волокна поліестеру мають високу стійкість до дії окиснювачів і 

відновлювачів. Вони витримують жорсткі умови вибілювання текстильних 

матеріалів такими окислювачами, як гіпохлорид і хлорид натрію, пероксид 

водню, і відновлювачами – гідросульфіт натрію. Ці волокна не розчиняються 

в органічних розчинниках – бензині, бензолі, ацетоні, етиловому і 

метиловому спирті, толуолі, чотирихлористому вуглецю, дихлоретані тощо. 

Волокна розчиняються в крезолі та інших фенолах. 

Пріоритетність волокон поліестеру зумовлена вдалим збігом багатьох 

чинників, насамперед, комплексом властивостей; конкурентоспроможністю; 

реальним випуском поліестерного вторинного волокна; фізично і хімічно 

модифікованих з експлуатаційними характеристиками для різних сфер 

використання, зокрема, порожнисті, силіконізовані, оновлені короткі [75]. 

Поліпропіленове волокно одне із перспективних у формуванні 

сировинних ресурсів для геосинтетичних матеріалів. Його застосування у 

виробництві текстильних матеріалів у світі розповсюджене завдяки 

притаманним властивостям, які пов’язані з фізико-хімічною природою 

волокна. 

Поліпропіленові волокна виготовляються у багатьох країнах світу і 

відомі за назвами в Україні – поліпропіленові; в Італії – моплен; у США – 

простран, полібек; у Японії – дайвабо поліпро, пайлен; у Англії – курнова, 

нюфіл, спанстрон; у Німеччині – вестолен, хастален; у Чехії – певлен тощо. 

Поліпропіленове волокно відноситься до групи поліолефінових 

волокон, виготовляють з пропілену шляхом полімеризації у розчиннику 

(гептан, пропан тощо) періодичним або безперервним способом. 

Полімеризація може відбуватися і без розчинника. Вона відбувається у 

присутності каталізатора протягом 4-5 годин, починається за температури 25-

30°С і закінчується за температури 60-70°С. 

Найбільше поширення для виробництва хімічного волокна знайшов 

полімер стереоізомерної ізотактичної будови, в якого всі бокові групи СН3 

розміщуються з одного боку ланцюга. Стереорегулярність будови 
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відрізняється більш витягнутою формою макромолекул, високою щільністю. 

Молекулярна маса 40000-50000, густина 0,92-0,95 г/см3 [87].  

Процес формування поліпропіленового волокна із розплаву значно 

відрізняється від умов формування ПЕТ волокон. Зокрема, температура 

плавлення в межах 160-180°С, температура формування – 260-280°С, 

температура розкладання (деструкції) – приблизно 310°С. Але ізотактичний 

поліпропілен навіть при температурі 260-280°С має високу в’язкість (біля 

500 Па·с), тому розплав подають до філь’єри тільки за допомогою 

екструдера. У зв’язку з цим, під час формування поліпропіленового волокна 

бажано враховувати його характерні особливості. 

Макромолекули поліпропіленового волокна легко піддаються 

термічній і термоокислювальній деструкції навіть при 100°С через 

присутність третичних вуглецевих атомів. Молекулярна маса полімеру під 

час формування знижується в 2 рази, навіть за присутності спеціально 

введених у полімер термостабілізаторів. Тому перебування 

поліпропіленового волокна у стані розплаву тривалий час не допускається. 

Властива низька температура склування поліпропілену (біля -50°С), 

зумовлена відсутністю полярних груп і високою гнучкістю макромолекул, 

впливає на швидкість кристалізації волокна, що практично повністю 

завершується під час його формування.  

Разом з цим, велика швидкість охолодження під час формування 

призводить до утворення нестабільних кристалічних модифікацій, які 

міняють при нагріванні розміри решітки і, отже, властивості волокна.  

Для отримання термічно стабільних і достатньо міцних 

поліпропіленових волокон рекомендується їх піддавати витягуванню у 5-8 

разів у нагрітому стані, так як лише при температурі 110-130°С можлива 

перебудова кристалітів у більш стабільні форми, так як в’язкість полімеру 

знижується настільки, що з’являється можливість переміщення і орієнтації 

макромолекул. У таких умовах можливо отримати поліпропіленові волокна з 

міцністю до 70 сН/текс, а ще в м’яких умовах можна досягти міцність до 90 
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сН/текс. При збільшенні молекулярної маси більше 100000 міцність зростає, 

але при цьому підвищується в’язкість розплаву [142]. 

Як бачимо, умови формування поліпропіленових волокон необхідно 

контролювати з врахуванням характерних особливостей полімеру і не 

відступати від встановлених параметрів окремих процесів (операцій) 

виробництва. Тобто технологічний процес формування поліпропіленових 

волокон не легкий через особливості хімічного складу та структури 

стереорегулярного ізотактичного поліпропілену. 

Поліпропіленові комплексні нитки формують переважно із розплаву, 

після формування витягують для підвищення міцності на 600-800% при 

температурі 105-140°С і піддають термообробці у напруженому стані. Для 

цього їх намотують на перфоровані бобіни і прогрівають гарячою парою. 

Далі висушують і перемотують на бобіни. Комплексні нитки виробляються 

блискучими і матовими, фарбованими і нефарбованими лінійною густиною 

від 3,3 до 93,5 текс. Лінійна густина елементарних ниток у комплексній від 

0,5 до 0,9 текс, кількість елементарних ниток у комплексній від 6 до 100 [25], 

міцність 35-45 сН/текс [60]. 

Волокна формують на такому ж устаткуванні, що і комплексні нитки. 

Значна кількість поліпропіленових ниток виготовляються високооб’ємними, 

структура цих ниток набувається завдяки текстурованню. Інші види ниток 

плівкові плоскі і фібрильовані отримують формуванням плівки через фільєру 

з щілиною шириною 700-800 мм і зазором 0,4-0,9 мм або кільцеву фільєру 

діаметром 100 мм. Після формування, охолодження плівка ріжеться на 

смужки шириною від 1 до 100 мм. Для збільшення міцності смужки піддають 

витягуванні на 800-1100% та, за необхідності, термофіскації. Плоскі нитки 

виготовляються лінійною густиною 100-200 текс, а міцність таких ниток 

складає 35-45 сН/текс [142]. 

Фібрильовані нитки отримують із смужок, які після орієнтаційного 

витягування проходять термофіксацію, фібрилювання і кручення. Для 

фібрилювання застосовують спеціальні пристрої – фібрилятори, які 
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розщеплюють смужки плівки і утворюють нитки сітчастої структури. Процес 

фібрилювання плівок і волокон ще не зовсім вивчений. 

Поліпропіленові волокна виготовляють у мононитках діаметром від 0,1 

до 0,5 мм. Технологічні процеси застосовуються ті ж, але за інших 

параметрів витягування, термофіксації. Волокно хімічно інертне. Молекули 

волокна у своєму складі не мають реакційних груп, а його структура 

достатньо щільна, так що барвник не може проникнути у волокно. Воно 

гідрофобне і не боїться речовин на водяній основі, але речовини на 

маслянистій основі для нього небезпечні. Антистатичне волокно, єдине серед 

синтетичних. Дешевше поліаміду. Недолік – досить низька теплостійкість – 

110-115°С. 

Матеріали із пропіленових волокон міцні і легкі, стійкі до дії хімічних 

реагентів і мікроорганізмів, високих і низьких температур (морозостійкі), 

характеризуються високим коефіцієнтом тертя і малою схильністю до 

пілінгу, низька теплопровідність, здатність швидко відводити вологу і 

передавати контактному шару з інших волокон, з яких волога швидко 

випаровується. 

За темпами росту виробництва і за об’ємом випуску в світі 

поліпропіленові волокна є другими від продукції всіх видів синтетичних 

волокон [112]. Вони також володіють комплексом високих механічних 

характеристик, незмінністю властивостей у мокрому стані, високою хемо- і 

біостійкістю, біоінертністю. Значна частина поліпропіленових волокон 

випускається фізично і хімічно модифікованими з суттєво підвищеними 

експлуатаційними властивостями. Винятковою особливістю цих волокон є їх 

низька густина. 

Широкий розвиток отримало виробництво поліпропіленових нетканих 

матеріалів методами прямого аеродинамічного формування і їх використання 

в якості фільтрувальних, геотекстильних, укривних (у сільському 

господарстві) та інших. 
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Виняткові особливості їх властивостей, як то низька густина, висока 

морозостійкість, нульова гігроскопічність, біоінертність, нездатність до 

накопичення електростатичних зарядів вивели поліпропіленові волокна поза 

конкуренцію в їх застосуванні для технічних текстильних матеріалів, і 

зокрема, геотекстильних нетканих матеріалів. 

Поліпропіленові волокна стають крихкими та втрачають свою 

ударостійкість, коли температура є нижчою, ніж температура склування, і це 

значно обмежує їх застосування. Дана проблема вирішується модифікацією 

структури поліпропілену сополімерами, наприклад, блок-сополімером (РР-В) 

або рандом-сополімером (PP-RP чи P-RC) пропілену. Ці сополімери 

характеризуються низькою температурою молекулярного руху та 

поглинають і розсіюють енергію, тим самим запобігають деструкції. 

Останній характеризується меншою жорсткістю і вищою повзучістю, ніж РР-

В та поліпропілен у чистому вигляді. Перевагою сополімерів PP-RP є 

здатність залишатися еластичними при температурі до -15°С та достатньо 

жорстким під час нагрівання до +80°С [2].  

Серед олефінових, крім поліпропілену, використовують поліетилен у 

бікомпонентних волокнах. У чистому вигляді для геотекстильних нетканих 

матеріалів його практично не застосовують. Для виробництва інших 

геосинтетиків (геомембран, геосіток, геограток, геотруб) використовують 

поліетилен низької і високої щільності. Поліетилен низької щільності (LDPE) 

(0,916-0,935 г/см3) виготовляється за високого тиску (від 100 до 300 мПа) і 

температури 100-300°С. Характеризується порівняно сильно розгалуженими 

макромолекулами. Поліетилен високої щільності (НDPE) (0,960 г/см3) має 

лінійну структуру макромолекул, що формується у результаті полімеризації 

зі спеціальними каталізаторними системами за низького тиску [75].  

Поліетилен стійкий до дії води (до температури вище 180°С), лугів, 

органічних і неорганічних кислот, розчинників. Розкладається під час 

взаємодії з 50% розчином азотної кислоти, рідким чи газоподібним хлором. 
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При температурі вище 70-80°С розчиняється у хлорованих і ароматичних 

вуглеводнях, циклогексані і чотирихлористому вуглеці [137]. 

Поліетилен піддається термоокислювальній деструкції з виділенням 

альдегідів, кетонів тощо. Під час розкладання утворюються поперечні 

міжланцюгові зв’язки, що є причиною підвищення крихкості. Для 

запобігання швидкому термостарінню на повітрі поліетилен стабілізують. 

Поліетиленові волокна негігроскопічні, швидко плавляться (при температурі 

120-130°С), міцніші від поліпропіленових і менше розтягуються, стійкі до 

мікроорганізмів, плісняви. 

Поліамідні волокна застосовують у невеликих кількостях у вигляді 

коротких волокон, а також для виготовлення нетканих матеріалах за 

технологією спанбонд. 

Поліамідні волокна одержують у результаті полімеризації амінокислот, 

лактамів амінокислот, а також продуктів поліконденсації діамінів з 

дикарбоновими кислотами. У першому випадку отримують поліамідні 

волокна з номером 6, 7, 9, де цифра означає кількість атомів вуглецю у 

вихідних речовинах. У другому варіанті – поліаміди 11, 66, 610, у номері 

яких після першої цифри іде позначення кількості атомів вуглецю у 

дикарбоновій кислоті [123]. У виробництві геотекстильних матеріалів 

застосовують поліамід 6 або 66.  

Поліамідні волокна формують сухим способом із смоли, шляхом 

продавлювання через отвори. Використання філь’єр різних форм і розмірів 

дає можливість отримати в поперечному перерізі круглі, профільовані, 

плоскі, тригранні та багатогранні волокна. Волокна піддають додатковій 

обробці, їх витягують, скручують, а також стабілізують дією високих 

температур. 

Поліамідні волокна мають густину 1,14 г/см3, тобто є легшими, ніж 

волокна поліестеру. За температури 214°С плавляться, даний показник 

залежить від довжини метиленового ланцюга макромолекул. Волокна стійкі 

до дії органічних розчинників, лугів, мікроорганізмів, плісняви, але 
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розчиняються у фенолі, мурашиній та оцтовій кислотах, гідролізуються 

мінеральними кислотами. Також характеризуються високою міцністю (35-50 

сН/текс) та стійкістю до зношування і тертя [61]. Незважаючи на всі 

переваги, поліамідні волокна мають недоліки: низьку гігроскопічність (3,5-

4%), втрачають 25% міцності після 20 год опромінювання, здатні 

накопичувати електростатичні заряди. Хімічна або фізична модифікації 

частково або повністю усувають дані недоліки. 

Геотекстильні матеріали із поліамідних волокон переважно 

застосовують для укріплення підоснови під час укладання дорожнього 

покриття. 

Також у виробництві геотекстилю використовують бікомпонентні 

короткі волокна. Основною особливістю таких волокон є двоступеневий 

процес отримання, у результаті якого формують ядро та оболонку з різних 

полімерів. Оскільки головною функцією ядра є утримання структури 

нетканого матеріалу, збереження його міцності, цілісності, то воно 

найчастіше представлене поліпропіленом, складними волокнами поліестеру. 

Використання ж легкоплавких полімерів для оболонки дає можливість 

під час термічної обробки з’єднувати волокна та формувати нетканий 

матеріал. Зовнішнім шаром для волокон можуть слугувати Со-РЕТ полімер, 

що має температуру плавлення 110°С, використовується у співвідношенні від 

50/50 до 20/80 [75]; поліетилен, інші полімери і сополімери, температура 

плавлення яких на 30-50% нижче, ніж температура оброблення нетканих 

матеріалів [22].  

Легкоплавкі бікомпонентні волокна характеризуються 

антистатичністю, світло- і атмосферостійкістю, мають пружно-еластичні 

властивості, що задовольняють вимоги до нетканих матеріалів, зокрема, 

геотекстильних; під час виробництва готових виробів застосовуються новітні 

технології [22, 75]. 

Незважаючи на широке використання для виробництва геотекстильних 

матеріалів синтетичних волокон, поряд з ними також застосовують 
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натуральні волокна, такі як джут, лляні, кокосові, бавовняні, конопляні, а 

також солому.  

Джут є найдешевшим із відомих волокон. Воно має ряд переваг: 

швидко отримується із рослини, легко формується у готові вироби, 

екологічність виробництва, антистатичні властивості, можливість повторної 

переробки [67]. Однак для нього характерні і недоліки: розчиняється під дією 

концентрованих мінеральних кислот, неконцентровані викликають гниття; 

під час взаємодії з солоною водою та вибілюючими речовинами зменшується 

міцність. Крім цього, волокна джуту піддаються біодеградації і повністю 

розкладаються у ґрунті. Полотна із джуту добре поглинають вологу, гнучкі, 

гарно драпіруються. Геотекстиль із таких волокон часто використовується 

для укріплення схилів з метою уникнення зсувів [6].  

Лляне волокно застосовують для армування геотекстильних полотен. 

Лідерами з виробництва таких матеріалів є Німеччина та Канада. Так, у 

Канаді отримують економічних ефект від використання льону до 2 тис. дол. 

США на 1 т волокна [29, 131].  

Передумовами до використання саме такої сировини для геотектилю є 

необхідність здійснити армування схилів, забезпечити рекультивацію земель 

та озеленення територій з мінімальними витратами. Геотекстиль з рослинних 

волокон має короткий термін експлуатації, однак після розкладання 

змішується з ґрунтом, підвищує його родючість та стабільність, формуючи 

шар, що містить поживні речовини [15, 57]. Так, утворення родючого шару за 

рахунок розкладання соломи відбувається за 1-2 роки. Кокосові волокна 

розкладаються повільніше (3 роки), тому матеріали з них довше виконують 

функцію армування. 

Біогеотектильні матеріали сприяють формуванню сприятливих умов 

для швидкого росту рослин та утворенню щільного рослинного покриву в 

досить короткий термін. Полотна із натуральних волокон краще, ніж із 

синтетичних, підтримують мікроклімат ґрунту, утримують тепло і вологу, а 
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також частинки, що можуть вимиватися водою або видуватися вітром (водна 

або вітрова ерозії). 

Вкладення у полотна насіння багаторічних трав дозволяє не тільки 

зміцнювати схили, а і здійснювати це без застосування родючих ґрунтів, що 

особливо важливо в умовах відновлення територій після їх інтенсивної 

експлуатації. Крім цього, біогеотекстильні матеріали є ефективними для 

схилів, що мають нерівну поверхню, так як є більш гнучкими та повторюють 

усі рельєфні особливості. Використання даних матеріалів дозволяє також 

поліпшувати ландшафтні об’єкти у міській зоні (газони в парках, майданчики 

для гольфу, прибудинкові території тощо). 

В якості армувального також виступає скляне волокно товщиною 

1...20 мкм, перевагами якого є висока міцність, гнучкість, хімічна, світло- і 

вогнестійкість, на противагу низькій гігроскопічності (0,2%) [118].  

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що у 

виробництві геотекстилю застосовують різноманітний сировинний склад, вид 

і природа волокон визначають і варіюють властивості готових полотен. 

Комбінування декількох видів волокон та використання новітніх технологій 

дають можливість удосконалювати і розширювати сучасний асортимент 

геотекстильних, і власне нетканих матеріалів. 

 

 

1.3. Товарознавча характеристика асортименту та технологія 

отримання сучасних геотекстильних матеріалів 

 

 

Використання нових видів сировини, технологій отримання, 

оброблення, комбінування відомих способів із більш прогресивними та 

продуктивними є рушійною силою для розширення асортименту 

геосинтетичних матеріалів. Однак, постає питання систематизації та 
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класифікації уже існуючих товарів та віднесення новостворених до певної 

групи, підгрупи, типу, виду.  

Основними проблемами класифікації геосинтетичних матеріалів, як 

відзначають науковці [64], є неоднозначність методологічних аспектів, 

відсутність єдиної термінології, застосування великої кількості ознак 

класифікації тощо. Так, найчастіше для класифікації даних товарів 

використовують природу походження волокон, технологію отримання та 

особливості будови полотен. Група авторів [64] вважає, що до 

геотекстильних матеріалів необхідно віднести усі геосинтетичні матеріали, 

крім геоплит і геоелементів, що не мають текстильного походження. Різні 

варіації класифікацій геосинтетичних матеріалів представлені у додатку А. 

В Україні класифікація геосинтетичних, і зокрема геотекстильних, 

матеріалів подана у нормативних документах на матеріали, що 

застосовуються для дорожнього будівництва. Так, основними ознаками 

класифікації геосинтетичних матеріалів є природа волокна (природні, 

хімічні), вид волокна, здатність пропускати воду, технологія виготовлення 

[38].  

Окремою ознакою класифікації для геотекстильних матеріалів 

виділяють також тип волокон: моноволокно, мультиволокно, 

коротковолоконні нитки, моноволокна з вузьких стрічок і мультиволокна з 

вузьких стрічок.  

Серед усіх геосинтетичних матеріалів геотекстильні неткані матеріали 

займають чітко виділену позицію. Однак, часто для ГНМ штучно зменшують 

кількість ознак класифікації, опираючись лише на наявний на ринку 

асортимент.  

У системі класифікації неткані матеріали відносяться до 

водопроникного геотекстилю. А серед саме нетканих полотен за методами 

отримання розрізняють лише голкопробивні та скріплені термічним 

способом, що досить обмежує існуючий асортимент матеріалів за цією 

ознакою.  
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За класифікацією, узагальненою вченими Індійського інституту 

технології, м. Делі, геотекстильні неткані матеріали за способом отримання 

поділяються на полотна механічно скріплені (голкопробивні), термічно- та 

хімічноскріплені. А термічноскріплені каландровані, у свою чергу, 

розрізняють за кількістю компонентів волокон (одно- та багатокомпонентні) 

[13].  

У США однією з ознак класифікації ГНМ є значення поверхневої 

щільності. Дані матеріали поділяються на три групи: легкі (88-113 г/м2), 

середні (170-227 г/м2), важкі (283-454 г/м2) [4]. Віднесення полотен до певної 

групи є основою для вибору конкретного цільового призначення. Так, ГНМ 

другої групи вважаються найбільш поширеними у використанні. 

Ще однією ознакою для поділу геосинтетичних матеріалів на класи є 

функція, яку вони можуть виконувати у конструкціях. Так, ГНМ віднесені до 

матеріалів, що використовуються для фільтрування, розділення та захисту, 

причому однозначно виключена можливість експлуатації в умовах, за яких 

на перший план виходять інші функції [47, 25]. 

Серед інших прикладів вирізняється загальна класифікація 

геосинтетичних матеріалів [99], де до геотекстилю нетканого на одному рівні 

віднесені геополотна, георешітки, геосоти, геомати, геополоски. Недоліком 

даного поділу є неоднозначність ознаки класифікації, розташування на 

одному щаблі геополотен і геополосок, які за визначенням відрізняються від 

перших лише шириною.  

Отже, існування великої кількості класифікацій геосинтетичних 

матеріалів, і зокрема, геотекстильних нетканих, не вирішує проблем у 

необхідності поділу даних виробів. Використання для цілей класифікації 

різноманітних ознак часто порушує загальні методологічні принципи 

класифікації.  

Виділення конкретних ознак класифікації має бути орієнтованим на 

функційне призначення та давати можливість застосовувати геотекстильні 

неткані матеріали з максимальною ефективністю. 
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Так, аналізуючи наявний на ринку України асортимент нетканого 

геотекстилю, його можна охарактеризувати за такими ознаками, як спосіб 

виробництва (формування настилу та його скріплення), волокнистий склад, 

поверхнева щільність, додаткове оброблення, призначення. 

За способом формування настилу неткані геотекстильні полотна 

представлені виробами, у яких волокна укладаються сухим (прочісуванням, 

аеродинамічним), прядінням із розплаву (спанбонд, аеродинамічним) або 

мокрим способами. 

Прочісуванням отримують настил найчастіше з паралельно 

розміщеними волокнами, що характеризується різними значеннями 

механічних показників у машинному напрямі та напрямі, поперечному до 

машинного [75].  

При цьому, регулюючи швидкість подачі волокон, кількість барабанів 

кардочесальної машини, а також швидкість руху транспортерної стрічки із 

настилом, можна змінювати структурні показники настилу. Для виробництва 

готових полотен за цією технологією використовують короткі волокна. 

Під час аеродинамічного укладання також застосовують короткі 

волокна, однак утворюється рівномірна структура за рахунок 

неорієнтованого розташування волокон. Крім того, даний спосіб дає 

можливість отримувати полотна з низькою поверхневою щільністю. 

Комплекс необхідних властивостей ГНМ також формується під час їх 

виготовлення.  

Поширеною технологією отримання нетканих полотен є спанбонд – 

безпосереднє формування волокон (ниток) із розплаву полімерів з укладкою 

їх у полотно. Основними перевагами матеріалу, отриманого за даною 

технологією, є мала поверхнева щільність, висока міцність, 

повітропроникність. Полотна спанбонд характеризуються неорієнтованим 

розміщенням волокон, у результаті чого забезпечується рівномірність 

полотна за масою та товщиною і, зокрема, рівномірність властивостей у всіх 

напрямках. Прикладом є Typar® SF – ізотропний нетканий геотекстиль, 
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виробництва концерну DuPont (Люксембург); водопроникний термічно 

скріплений матеріал із 100% поліпропіленових нескінченних волокон [75]. 

Поряд із спанбондом також використовують фільєрно-роздувну 

технологію (мелтблаун) виробництва нетканого матеріалу шляхом 

роздування гарячим повітрям розплавленого полімеру безпосередньо на 

транспортерний стіл. Волокна в полотні скріплюються за рахунок 

склеювання гарячого полімеру. 

Під час фільєрного способу формування полотна важливим чинником є 

режим охолодження волокон. Так, якщо волокна перебувають у 

розм’якшеному (желепобідному) стані, то одразу отримують полотно із 

склеєних у точках стикання волокнами. Таке полотно є повністю готовим до 

експлуатації без додаткового скріплення. 

Якщо волокна охолоджуються перед укладанням, то полотно потрібно 

скріпити одним із способів (хімічним, термічним, механічним) або їх 

комбінацією. Особливо важливим є момент затвердіння волокон. Для 

отримання волокон (ниток) високої міцності та з невеликим розривальним 

видовженням їх охолоджують у витягнутому стані з фіксацією молекулярної 

орієнтації. Якщо волокна твердіють після формування полотна, то 

спостерігається переорієнтація макромолекул, у результаті чого зменшується 

міцність і збільшується розривальне видовження [97]. 

Із хаотично орієнтованих нескінченних волокон поліестеру 

виробляється матеріал Геоспан ТС. Волокна з’єднуються шляхом 

термоскріплення. Полотно характеризується високим коефіцієнтом 

фільтрації та водопропускною здатністю, тому часто застосовується у 

дренажних системах, створенні зелених дахів [75]. 

За технологією попереднього натягу волокон з подальшою укладкою та 

голкопробивним скріпленням отримують геотекстиль ЛавсанГео (Республіка 

Білорусь), що має високу однорідність, опір до пошкодження та 

фільтрувальні властивості [80]. 
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Для отримання геотекстильних матеріалів використовують механічне, 

термічне або хімічне скріплення волокон. На сучасних підприємствах 

найчастіше використовують механічний спосіб – голкопробивання полотна – 

утворення трьохмірної структури за рахунок протаскування волокон 

зазубринами голок по всій товщині полотна. Голкопробивні матеріали 

характеризуються більшою м’якістю, кращою драпірувальністю.  

Утворення полотна із перехрещеним розміщенням волокон 

здійснюється під час розташування кардочесальних машин під кутом до 

транспортерної решітки. Такий характер розміщення волокон забезпечує 

оптимальний їх розподіл по всій товщі полотна. У результаті отримуються 

матеріали з властивостями, подібними до спанбонду, при одній і тій же 

поверхневій щільності. 

Сучасною розробкою в області геосинтетичних матеріалів є 

гідроскріплений геотекстиль. У виробництві даного геотекстилю 

використовується технологія гідроструйного скріплення 100% 

поліпропіленових нескінченних волокон. При цьому не відбувається 

механічне пошкодження мононитки, і гідроскріплене полотно з меншою 

щільністю має такі ж характеристики як голкопробивне або термоскріплене 

більшої поверхневої щільності. Гідроскріплений геотекстиль 

характеризується рівномірністю розподілу волокон за всією довжиною 

полотна, має високі фільтрувальні властивості протягом тривалого терміну 

експлуатації. Представником даного матеріалу є геотекстиль AgreenGEO, що 

виробляється в Італії [80]. 

Під час термічного скріплення використовуються термопластичні 

волокна, температура плавлення яких є на 30-50% нижчою, ніж основної 

сировини. Дана практика успішно реалізується у виробництві нетканих 

матеріалів компаніями TERRAM і REHAU AG+Со (Великобританія) та Ems-

Griltech (Швейцарія). Кожна з них застосовує власні рецептури, у який 

найбільш поширеним співвідношенням є 30% поліетилену і 70% 

поліпропілену [22]. Термоскріплення характеризується більшою 
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екологічністю виробництва, зменшенням витрат, полотна, що отримуються, 

мають високу еластичність. Однак важливим є правильний підбір 

низькоплавких волокон і контроль за рівнем адгезії. 

Застосування термоскріплення за допомогою каландрів або продування 

гарячим повітрям. Під час каландрування отримують плоскі неткані полотна, 

у іншому випадку – об’ємні. При термічному скріплені важливим чинником є 

термічна зміна лінійних розмірів волокон. Якщо значення показника зміни 

лінійних розмірів велике, то при наближенні полотна до нагрітих валів (без 

безпосереднього контакту) відбувається порушення рівномірного розподілу 

волокон. Волокна, що зсідаються, затягують за собою інші, при чому 

утворюється структура із потовщеними та розрідженими місцями. Як 

результат, готові неткані матеріали мають меншу міцність, гірший зовнішній 

вигляд та експлуатаційні властивості. Тому термічне зсідання волокон 

повинне бути не більше 5% [97]. 

Також поширеним є спосіб отримання нетканих матеріалів шляхом 

просочування полотен водними дисперсіями полімерів у межах 10-50%. У 

процесі виробництва враховують поверхневий натяг волокон, що 

змочуються, і водної дисперсії. Поряд з даним фактором, у волокнистій 

пористій структурі полотна також має значення явище капілярного 

піднімання рідини. Рідина спочатку заповнює ширші капіляри. Для 

запобігання припинення процесу просочення у результаті часткового 

витіснення повітря рідиною, застосовують ущільнення між валами, вакуумне 

відсмоктування, термічне оброблення. Під час сушки проходить переміщення 

вологи, що може викликати нерівномірність розподілу полімеру. Тому для 

усунення міграції дисперсної фази вводять речовини, що забезпечують 

коагуляцію при сушці [97]. 

Виробники нетканих геотекстильних полотен найчастіше поєднують 

голкопробивання, каландрування, термофіксацію та просочення полімерними 

композиціями.  
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Для забезпечення виконання функцій армування та дренажу 

виробляють композитний геотекстильний матеріал. Технологія отримання 

даного матеріалу включає скріплення за допомогою клею матриці (неткане 

голкопробивне полотно) та армуючих елементів (смужки із 

однонаправленого ровінгового склоджгута, попередньо просоченого клеєм). 

Така комбінація матеріалів та спосіб скріплення дозволяє широко 

використовувати даний армодренажний композитний геотекстильний 

матеріал для спорудження автомобільних та залізничний доріг, фундаментів 

та основ будівель тощо. Для закріплення скляних волокон у полотні можуть 

використовувати акрилостирольну дисперсію [108]. 

Отже, на формування асортименту ГНМ впливає не лише сировинний 

склад, а також технологія отримання полотен і їх оброблення. Тому 

узагальнюючи все вищесказане, можна наступним чином охарактеризувати 

представлений на ринку України геотекстиль. 

Вітчизняні виробники ГНМ формують настил волокон методом 

прочісування з подальшим голкопробиванням, на заводах підприємств інших 

країн переважає технологія спанбонд, а для скріплення волокон застосовують 

голкопробивання і термоскріплення. 

Поверхнева щільність ГНМ також коливається у діапазоні від 65 г/м2 

до 3000 г/м2 та, в першу чергу, залежить від способу виробництва. Найнижчі 

значення показника спостерігаються під час застосування технології 

спанбонд, найвищі – голкопробивання. 

Не менш важливим показником є ширина полотна, що враховується під 

час проектування об’єктів та дозволяє регулювати фінансові й матеріальні 

витрати. На ринку представлені ГНМ, що мають ширину рулону від 1,0 м до 

5,9 м. 

Біогеотекстиль також представлений різними виробниками. Під 

торговою маркою nTerra виготовляють матеріали з кокосового волокна, 

соломи та їх поєднання. Для забезпечення збереження полотна під час 
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транспортування, укладання тощо, воно армується з обох сторін джутовими 

або поліпропіленовими нитками, що утворюють сітку [67]. 

Біогеотекстиль «Пинема-агро» отримують поєднанням синтетичних і 

натуральних рослинних волокон та насіння багаторічних трав [67]. Так, 

матеріали, що містять 20-30% поліпропіленових, поліестерних або 

поліамідних волокон і 70-80% джутових чи лляних волокон, виробляються 

товщиною 2-3 мм з поверхневою щільністю 250-300 г/м2 [4]. 

Таким чином, асортимент геотекстильних нетканих матеріалів досить 

різноманітний, що може бути проблемою під час вибору полотен для 

облаштування конкретних об’єктів. Дослідження властивостей геотекстилю 

та чітке розуміння областей застосування дозволить оптимізувати діяльність 

організацій, що займаються будівництвом. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Асортимент геотекстильних нетканих матеріалів на ринку України 

представлений товарами як вітчизняних, так і закордонних виробників. 

Українські підприємства хоча і виготовляють геотекстильні неткані 

матеріали, однак технології отримання полотен є застарілими і потребують 

не просто модернізації, а заміни виробничих ліній на сучасні з 

використанням новітніх технологій. 

2. Основною сировиною виробництва геотекстильних нетканих 

матеріалів є синтетичні поліпропіленові волокна та волокна поліестеру, що 

успішно використовуються на усіх підприємствах України та інших країн. 

Практика застосування натуральних волокон та рослинних складників 

розширює сферу використання геотекстильних нетканих матеріалів, сприяє 

скороченню витрат на зміцнення схилів та відновлення родючих ґрунтів, 

тобто забезпечує поліфункційність.  

3. Удосконалення технологій отримання геотекстильних нетканих 

матеріалів пов’язане з застосуванням нових комбінацій волокон, а також 
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потребою екологізації виробництва, скорочення матеріальних ресурсів, що 

витрачаються вітчизняними підприємствами. 

4. Проблема формування асортименту полягає не у відсутності 

необхідних виробів на ринку, а у перенасиченні товарами як вітчизняного, 

так і закордонного виробництва, що не застосовуються за призначенням, а в 

результаті не виконують покладених на них функцій. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Алгоритм комплексних досліджень 

 

 

Геотекстильні неткані матеріали є головним товаром, що виробляється 

вітчизняними підприємствами, а також імпортується в Україну. Однак, навіть 

широкий асортимент полотен не дає можливості використовувати їх з 

урахуванням поліфункційності. Тому для формування асортименту та 

комплексного оцінювання якості ГНМ, досягнення поставлених завдань 

дисертаційної роботи була розроблена загальна схема досліджень (рис. 2.1). 

Враховуючи специфіку використання ГНМ як матеріалів з тривалим 

терміном придатності, дослідження були зорієнтовані на визначенні 

показників властивостей, що найбільше змінюються під час експлуатації. 

Оскільки на якість виконання функцій геотекстилю впливають не тільки 

сировина, спосіб отримання, оброблення, а і зовнішні чинники (елементи 

об’єктів будівництва), що контактують з полотнами, то доцільним є 

проведення натурних випробувань. 

Комплексне оцінювання рівня якості ГНМ має на меті не лише 

визначення комплексного показника якості, а і використання результатів під 

час формування торговельного асортименту, вибору геотекстилю за 

показниками фізичних властивостей для конкретних об’єктів ландшафтного 

будівництва. 
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Рис. 2.1. Алгоритм проведення наукових досліджень з формування перспективного асортименту 

геотекстильних нетканих матеріалів

Визначення теоретичних передумов використання геотекстильних матеріалів 

Аналіз функційної здатності геотекстильних нетканих матеріалів 

Формування нового асортименту та дослідження властивостей геотекстильних 
нетканих матеріалів 

Комплексне оцінювання рівня якості геотекстильних нетканих матеріалів 

Вибір оптимального асортименту геотекстильних нетканих матеріалів з 
урахуванням призначення 

Обґрунтування економічної ефективності від використання 
геотекстильних нетканих матеріалів у облаштуванні ландшафту 

Дослідження структурно-
фізичних властивостей 

Дослідження механічних 
властивостей 

Дослідження гідравлічних 
властивостей 

Розробка установки і 
отримання патенту 

Проведення натурних випробувань 
геотекстильних нетканих матеріалів 

Оцінювання зносостійкості 
геотекстильних нетканих матеріалів 
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2.2. Характеристика об’єктів дослідження 

 

 

Асортимент геотекстильних матеріалів на ринку України досить 

широкий і призначення даних товарів різноманітне. Вітчизняні підприємства 

виготовляють переважно нетканий геотекстиль, що складає конкуренцію 

закордонним представникам. Вибір об’єктів дослідження здійснювався з 

урахуванням тенденцій ринку, можливостей використання зразків у 

облаштуванні ландшафту, рекомендацій виробників. 

Нами було обрано для дослідження 9 зразків нетканих полотен, 

характеристика яких представлена у табл. 2.1. 

Як видно з табл. 2.1, варіанти зразків виготовлені з волокон поліестеру 

(вар. 1, 3-7, 9) та поліпропіленових волокон (вар. 2, 8), спосіб отримання – 

голкопробивання для усіх полотен. Поверхнева 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 просочені емульсією водною 

акрило-стирольною із вмістом нелетких речовин 40%. Комбінування різних 

видів оброблення впливає на значення фізико-механічних показників 

геотекстильних нетканих матеріалів, зокрема, на товщину, що змінюється у 

межах від 0,70 до 1,89 мм.  

Дослідження геотекстильних нетканих матеріалів здійснювалося у 

лабораторії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (м. Полтава), аналітично-дослідній випробувальній лабораторії 

«Текстиль-ТЕСТ» Головного науково-дослідного інституту метрології, 

сертифікації та управління якістю в структурі Київського національного 

університету технології та дизайну (м. Київ) (додаток Б), випробувальній 

лабораторії ПРАТ «Волтекс-Меланж» (м. Луцьк). 
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Таблиця 2.1 
Характеристика досліджуваних геотекстильних нетканих матеріалів 

Варіант 
зразка 

Вид 
волокна, 

склад 
сировини 

Спосіб виробництва та вид 
оброблення 

Поверхнева 
щільність, 

г/м2 
Товщина, 

мм 

Гранична міцність, 
кН/м 

Видовження на 
момент розірвання, 

% 
за 

довжиною 
за 

шириною 
за 

довжиною 
за 

шириною 
1 ПЕ, 100% голкопробивний 100,0 1,14 3,44 4,20 93 90 
2 ПП, 100% голкопробивний 96,0 0,95 2,64 3,24 71 87 

3 ПЕ, 100% 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований 

125,0 0,78 6,12 4,66 49 88 

4 ПЕ, 100% 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований, просочений 

118,0 0,70 5,96 5,86 38 32 

5 ПЕ, 100% 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований, просочений 

162,0 0,87 9,14 6,4 32 44 

6 ПЕ, 100% 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований 

200,0 1,06 7,87 8,16 54 80 

7 ПЕ, 100% 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований, просочений 

194,0 1,14 11,4 8,95 42 68 

8 ПП, 100% голкопробивний 170,0 1,89 4,64 4,38 90 106 

9 ПЕ, 100% 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований 

311,0 1,48 8,7 19,2 59 68 
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2.3. Характеристика методів дослідження властивостей 

геотекстильних матеріалів 

 

 

Дослідження ГНМ проводилося у лабораторних умовах з 

використанням стандартних та адаптованих методик. Процедура відбирання 

проб та готування зразків здійснювалася відповідно до ДСТУ EN ISO 

9862:2008 «Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних 

зразків (EN ІSO 9862:2005, ІDT)» [46]. Для описання об’єктів дослідження 

ідентифікацію складників сировинного складу ГНМ проводили згідно з 

ДСТУ 4057-2001 «Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон» 

механічними методами (визначення характеристик горіння і мікроскопічні 

дослідження) [92].  

Для дослідження поліфункційності матеріалів використовували 

компаративний аналіз, що ґрунтується на вивченні зв’язків та впливів, 

аналогій і розбіжностей шляхом порівняння [65]. 

 

2.3.1. Дослідження фізичних властивостей 

Поверхнева щільність A  ГНМ визначалася за методикою ДСТУ EN 

ISO 9864:2008 «Геосинтетика. Метод випробування для визначення 

поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів 

(EN ІSO 9864:2005, ІDT)» [45]. Дослідження проводилося на 10 зразках 

круглої форми площею 100 см2, які зважували з точністю до 1 мг. 

Поверхнева щільність (г/м2) розраховувалась за формулою 2.1: 

 

A
m

A
1000

 ,      (2.1) 

 

де m – маса зразка, г; 
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A  – площа зразка, см². 

Середнє значення поверхневої щільності підраховували, заокругливши 

результат до цілого числа грамів на квадратний метр. 

Визначення товщини ГНМ здійснювалося згідно з ДСТУ 8607:2015 

«Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування», ДСТУ EN ISO 

9863-1:2008 «Геосинтетика. Метод визначення товщини за обумовленими 

тисками. Частина 1. Окремі прошарки (EN ІSO 9863-1:2005, ІDT)» [91, 44]. 

Номінальну товщину визначали при тисках 2, 20, 200 кПа за допомогою 

приладу FC-01 та індикатора годинникового типу ИЧ-10. Зразки круглої 

форми діаметром 75 мм піддавалися навантаженню протягом 5 с, після чого 

записувалися значення товщини з точністю до 0,02 мм. 

За ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006 «Полотна неткані. Методи визначення 

структурних характеристик» (ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995), ІDT; 

ІSO 9073-2:1995, NEQ) [116] визначали об’ємну щільність (δ) і пористість 

(П). За формулою 2.2 обраховували об’ємну щільність: 

 

,
1000 t


        (2.2) 

 

де   – поверхнева щільність, г/м2; 

t – товщина зразка, мм. 

Пористість визначали за формулою 2.3: 

 

,100




П       (2.3) 

 

де   – питома густина волокон, г/см3. 

Значення об’ємної щільності і пористості розраховували з точністю до 

третього десяткового знаку, округлювали до другого десяткового знаку. 
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Відповідно до ГОСТ 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из 

них. Метод определения воздухопроницаемости» [90], здійснювалося 

визначення повітропроникності (дм3/дм2·с). Випробування проводилося 

протягом години на приладі FF-12 при розрідженні під пробою 100 Па (10 мм 

вод. ст.), використовуючи змінний столик з отвором площею 10 см2. 

Повітропроникність розраховувалась за формулою 2.4: 

 

S
V ср

срQ 36
100

 ,      (2.4) 

 

де V ср  – середнє арифметичне значення витрат повітря із усіх 

випробувань точкової проби, дм3/год; 

S  – площа, що досліджується, см2. 

Результати обчислювали з похибкою до 0,1 дм3/дм2·с та округлювали 

до 1,0 дм3/дм2·с. 

Показники міцності ГНМ (граничну міцність, відносне видовження на 

момент розірвання, грейферну міцність, роздиральне зусилля) визначали 

відповідно до ДСТУ 8607:2015 «Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи 

випробування» [40, 91].  

Для дослідження граничної міцності готували по 5 зразків у 

поздовжньому і поперечному напрямках полотна розмірами 2001мм 

шириною та 1001мм довжиною. Відстань між захватами на початку 

випробування становила 1001мм. Після розриву зразка знімали показники 

максимального навантаження з точністю до 0,2 % і видовження на момент 

розірвання. 

Границю міцності αf, кН/м, розраховували за допомогою формули 2.5: 

 

cFff  ,       (2.5) 
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де Ff – відлік максимального навантаження, кН/м; 

с – отримано з рівняння 
B

c 1
 ; 

В – номінальна ширина зразка, м. 

Відносне видовження на момент розірвання, ε (%), обчислювали за 

формулою 2.6: 

 

100
0

01 



l

ll
 ,      (2.6) 

 

де l1 – відстань між характерними точками в момент розриву зразка; 

l0 – відстань між характерними точками до випробувань зразка. 

Січний модуль пружності при заданій деформації, Jsec (кН/м) 

розраховували за формулою 2.7: 

 


cFJ 

sec ,      (2.7) 

 

де F – навантаження при заданій деформації ε, кН/м; 

ε – задана деформація, %. 

Грейферну міцність (Н) визначали згідно з ДСТУ 8607:2015 

«Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування». Дослідження 

проводили на 5 зразках у поздовжньому та 5 зразках у поперечному 

напрямках полотна розміром 100х200 мм. Затискна довжина 75 мм, 

швидкість руху захвату (300±10) мм/хв. Зображення розміщення захватів 

показано на рис. 2.2. 



62 

 

 
Рис. 2.2. Передній план приладу для визначення грейферної 

міцності [66] 

 

Величину навантаження фіксували за допомогою шкали приладу, 

значення грейферної міцності знаходили шляхом обчислення середнього 

значення. 

Роздиральне зусилля (Н) визначали згідно з ГОСТ 29104.5-91 «Ткани 

технические. Методы определения раздирающей загрузки» [126] за 

допомогою розривної машини РТ-250М-2. Дослідженню піддавались 

елементарні проби розміром 250х250 мм, 3 за довжиною та 4 за шириною 

нетканого полотна. Затискна довжина (200±1) мм, швидкість опускання 

нижнього захвату (100±1) мм/хв. Значення роздирального зусилля зчитували 

4

1

2

3

50,8 мм

25
,4

 м
м

38
,1

 м
м
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зі шкали прибору, далі розраховували середнє арифметичне з точністю до 

0,1 Н та округленням до цілого числа. 

Водопроникність у перпендикулярному до площини полотна 

напрямку, Вд (дм3/дм2·с), визначали за методикою ГОСТ 29104.16-91 

«Ткани технические. Метод определения водопроницаемости» [125]. 

Вирізали 4 елементарні проби круглої форми діаметром 170 мм. 

Випробування проводили на приладі FF-13 при заданому тиску 1,5 кН/м2 

(1500 Па), робоча площа елементарної проби 0,01 м2. Водопроникність 

розраховували за формулою 2.8: 

 

St
VВД

055,0
 ,      (2.8) 

 

де V  – середнє арифметичне результатів досліджень усіх елементарних 

проб, дм3; 

S  – площа елементарної проби, м2; 

t  – час проходження води, с. 

Розрахунки проводили до другого десяткового знаку.  

Для дослідження гідравлічних властивостей розраховували діаметр 

фільтраційного ходу за формулою 2.9:  

 







 





1

1
1

2 ndd pu ,     (2.9) 

 

де d p  – діаметр волокна; 

n  – пористість. 
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2.3.2. Дослідження водопроникності текстильних матеріалів за 

допомогою запатентованої установки 

Оскільки для ГНМ важливою функцією є водовідведення рідини, то 

визначали водопроникність (дм3/дм2·с) у полотні за допомогою 

запатентованої установки (додаток В) [135]. Недоліки уже відомих пристроїв: 

- не дозволяють встановлювати і вимірювати тиск на досліджуваний 

матеріал;  

- використовуються для оцінки капілярної фільтрації у гірських 

породах під час буріння свердловин;  

- структуру полотна у місці безпосереднього дослідження 

відрізняється від структури полотна на інших ділянках зразка текстильного 

матеріалу, що досліджується; 

- відсутня можливість візуально спостерігати за радіальним 

проникненням води на ділянці визначення, що особливо важливо у разі 

надання різних величин поперечного і поздовжнього натягу матеріалу. 

Основною задачею корисної моделі було усунення даних недоліків та 

підвищення точності замірів. Для цього спроектована установка для 

дослідження водопроникності текстильних матеріалів (рис. 2.3) 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.  

Установка складається з труби 6, до якої з обох кінців за допомогою 

трійників 2, 5, 7 приєднано манометр 1, кульові клапани 4, 12, під трійником 

7 кульовий клапан 8. Вода подається гнучким шлангом, що кріпиться до 

труби за допомогою різьбового з’єднання 3. У нижній частині установки 

розміщено три фіксатори скляних пластин 9, скляна пластина круглої форми 

із отвором по центру 11, скляна пластина круглої форми без отвору по 
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центру 16, що лежать на пластині круглої форми із нержавіючої сталі 17. 

Скляні пластини круглої форми фіксуються за допомогою глухих гайок-

баранців 10. Відпрацьована вода витікає у проміжну ємність 18, а потім 

збирається у ємність 19, де визначають її об’єм. 

 
Рис. 2.3. Принципова схема установки для визначення 

водопроникності 

 

Для дослідження вирізали 3 елементарні проби круглої форми 

діаметром 200 мм. Проби розміщували між пластинами. Трубку заповнювали 

водою, видаляючи повітря. Відкриваючи клапан, фіксували час змочування 

матеріалу та об’єм води, що потрапив у проміжну ємність. Далі вимірювали 

об’єм води, що проходить товщею матеріалу за 30 с при заданому тиску. 

Таким чином, запропонована установка дозволяє досліджувати 
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водопроникність текстильних матеріалів у площині полотен, що 

використовуються для водовідведення. 

Показник водопроникності у площині, Вп (см/с), розраховували за 

формулою 2.10: 

 

40ln
2





dt

VВП 
,    (2.10) 

 

де V  – середнє арифметичне результатів досліджень усіх елементарних 

проб, см3; 

t  – час проходження води, с; 

d  – товщина елементарної проби, см. 

Показник водопроникності геотекстильного матеріалу визначали з 

точністю до другої значущої цифри.  

 

2.3.3. Дослідження стійкості до дії біодеструкторів 

Дослідження впливу на ГНМ біодеструкторів здійснювали шляхом 

проведення натурних випробувань, що полягали у закопуванні зразків у 

ґрунт на глибину 50 см на реальних об’єктах селища Яківці, Полтавського 

району, Полтавської області. Тривалість досліджень 12 і 24 місяці. Після 

виймання з ґрунту порівнювали зовнішній вигляд полотен до і після 

натурних випробувань, фіксуючи пошкодження та інші зміни структури. За 

допомогою мікроскопічного аналізу визначали наявність пошкодження 

волокон, що входять до складу досліджуваних зразків.  

Мікробіологічне дослідження проводилося за наступною методикою:  

- на щільне поживне середовище (м’ясо-пептонний агар та сусло-агар) 

поверхневим методом висівали змиви;  

- протягом 48 год. вирощували мікроорганізми у термостаті (36±1°С);  

- рахували чисельність бактерій, грибів, дріжджів [56]. 
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Також досліджували граничну міцність, відносне видовження на 

момент розірвання згідно з ДСТУ 8607:2015 «Матеріали геосинтетичні 

дорожні. Методи випробування» для визначення відсотку втрати показників 

механічних властивостей. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для дослідження геотекстильних нетканих матеріалів 

запропоновано схему досліджень, що направлена на оцінювання основних 

аспектів їх експлуатації на реальних об’єктах. Заплановано під час 

дослідження врахувати чинники, що впливають на довговічність полотен. 

2. Об’єктами дослідження було обрано 9 варіантів зразків 

геотекстильних нетканих матеріалів, що отримані голкопробивним способом, 

вироблені з волокон поліестеру і поліпропіленових волокон, що найчастіше 

використовуються для даних товарів. Полотна відрізняються поверхневою 

щільністю, товщиною, кінцевим обробленням. 

3. Розроблено за участю автора та запатентовано установку для 

визначення показника водопроникності у полотні, що дозволила отримати 

результати, які впливають на вибір геотекстильних нетканих матеріалів для 

виконання заданих функцій.  
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 

СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ НЕТКАНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

 

3.1. Дослідження геотекстильних нетканих матеріалів за 

структурними показниками 

 

 

Вид волокон, їх розташування та взаємодія у більшості випадків 

визначають властивості готових текстильних матеріалів, утворюючи 

структуру, що характеризується певними параметрами. Як відомо, неткані 

матеріали є складною системою, що складається з компонентів, власне 

волокон, за наявності додаткових сполучних речовин (клеїв, латексів тощо) 

та пор.  

Структура голкопробивних нетканих полотен формується під час 

підготовки волокон, їх укладання у настилі, з’єднання шляхом проколювання 

голками, просочування, термічного оброблення [24, 96]. Ці етапи включають 

контроль за співвідношенням кількості волокон за довжиною і шириною, 

товщиною волокнистого шару, нерівномірністю розподілу волокон (кут 

розташування, упорядкованість), лінійною швидкістю руху полотна тощо, 

тобто тими факторами, що впливають на ізотропність текстильного 

матеріалу. 

У настилі волокна розподіляються нерівномірно, деякі є орієнтованими 

в різних напрямках, інші – переплутані між собою. Операція чесання має на 

меті роз’єднання сплутаних клаптиків і пучків волокон, часткового їх 

розпрямлення. З отриманих прочосів формують полотно шляхом їх 
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укладання один на одного. Така технологія утворення полотен пояснює 

відмінність фізико-механічних властивостей у різних напрямках [108]. 

Таким чином, структура, що сформована під час отримання нетканих 

матеріалів, визначає основні властивості готових виробів. Характеристика 

досліджуваних ГНМ подана у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Параметри будови досліджуваних геотекстильних нетканих 

матеріалів 

Вар. 
зразка 

Спосіб виробництва 
та вид оброблення 

Поверхнева 
щільність,  

г/м2 

Товщина, мм, при тиску 
2  

кН/м2 
20 

кН/м2 
200 

кН/м2 
1 голкопробивний 100,0 1,14 0,64 0,26 
2 голкопробивний 96,0 0,95 0,63 0,26 

3 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований 

125,0 0,78 0,63 0,31 

4 

голкопробивний 
термофіксований, 
каландрований, 

просочений 

118,0 0,70 0,59 0,41 

5 

голкопробивний 
термофіксований, 
каландрований, 

просочений 

162,0 0,87 0,82 0,58 

6 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований 

200,0 1,06 0,82 0,54 

7 

голкопробивний 
термофіксований, 
каландрований, 

просочений 

194,0 1,14 1,05 0,73 

8 голкопробивний 170,0 1,89 1,18 0,49 

9 
голкопробивний 

термофіксований, 
каландрований 

311,0 1,48 1,27 0,87 
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З наведених даних видно, що між товщиною та поверхневою щільністю 

для досліджуваних геотекстильних нетканих матеріалів відсутня 

математична залежність. Однак, якщо проаналізувати результати з 

урахуванням оброблення (рис. 3.1), то спостерігаємо лінійну залежність, що 

описується рівнянням виду: y = ax + b, коефіцієнт кореляції становить 0,9868. 

 
Рис. 3.1. Залежність товщини геотекстильних нетканих матеріалів 

від поверхневої щільності і оброблення  

 

Аналізуючи отримані дані видно, що вар. 3, який піддавався 

каландруванню, має товщину 0,78 мм за поверхневої щільності 125 г/м2, що 

менша, ніж у вар. 1 і вар. 2 з поверхневою щільністю 100 г/м2 і 96 г/м2 

відповідно. Менше значення товщини також у вар. 6 (1,06 мм за поверхневої 

щільності 200 г/м2), на відміну від вар. 7, товщина якого становить 1,14 мм 

при поверхневій щільності 194 г/м2. Отже, можна зробити висновок, що 

товщина термофіксованих, каландрованих ГНМ залежить від поверхневої 

щільності та є меншою, ніж у необроблених полотен з нижчим значенням 

поверхневої щільності. 

Для вар. 4, вар. 5, вар. 7 також характерною є залежність товщини від 

поверхневої щільності (рис. 3.2). Із підвищенням поверхневої щільності з 

118 г/м2 (вар. 4) до 194 г/м2 (вар. 7) збільшується і товщина з 0,7 мм до 

1,14 мм відповідно. Разом з цим, на значення товщини для даних 
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геотекстильних нетканих матеріалів впливає просочення латексними 

композиціями. Зміна товщини від поверхневої щільності вар. 4, вар. 5, вар. 7 

носить лінійний характер і описується рівнянням виду: y = ax + b, коефіцієнт 

кореляції становить 0,9831. 

 
Рис. 3.2. Залежність товщини геотекстильних нетканих матеріалів 

від поверхневої щільності і оброблення 

 

Аналізуючи дані табл. 3.1 та рис. 3.3, спостерігаємо зменшення 

товщини усіх досліджуваних варіантів під дією тиску, що пояснюється 

загальним частково упорядкованим розташуванням волокон, наявністю 

декількох шарів прочосів, без чітко фіксованих зв’язків між волокнами.  

 
Рис. 3.3. Зміна товщини геотекстильних нетканих матеріалів 

залежно від тиску 
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Найбільша зміна показників товщини характерна для необроблених 

полотен вар. 1, вар. 2, вар. 8 на 44%, 34%, 38% відповідно при тиску 

20 кН/м2, під час збільшення тиску у 100 разів відсоток зменшення товщини 

зростає у 2 рази. За рахунок термофіксації та каландрування вар. 3, вар. 6, 

вар. 9 мають зменшення товщини на рівні 14-23% при тиску 20 кН/м2, тобто 

під час кінцевого оброблення уже відбулася зміна даного показника, що 

пояснюється ущільненням волокнистого настилу. 

Найменшими значеннями зміни товщини характеризуються ГНМ з 

просоченням, зокрема, вар. 4, вар. 5, вар. 7, для яких при тиску 200 кН/м2 

спостерігаємо зниження товщини на 41%, 33%, 36% відповідно. Можна 

зробити висновок, що зміна значень показника товщини геотекстильних 

нетканих матеріалів залежить від виду оброблення готових полотен. 

У свою чергу товщина і поверхнева щільність, характер розташування і 

фіксація волокон, з яких вироблені полотна, визначають здатність ГНМ 

пропускати повітря та воду. 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 (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Параметри будови та повітропроникність досліджуваних 

геотекстильних нетканих матеріалів 

Вар. 
зразка 

Об’ємна щільність, г/м3,  
при тиску 

Пористість, %,  
при тиску 

Повітропро-
никність, 
дм3/(м2с) 

2 
кН/м2 

20 
кН/м2 

200 
кН/м2 

2  
кН/м2 

20 
кН/м2 

200 
кН/м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,09 0,16 0,38 93,64 88,68 72,13 1938 
2 0,10 0,15 0,37 88,77 83,07 58,97 1836 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 0,16 0,20 0,40 88,39 85,62 70,78 1317 

4 0,17 0,20 0,29 87,79 85,51 79,15 1692 

5 0,19 0,20 0,28 86,51 85,68 79,76 1447 

6 0,19 0,24 0,37 86,33 82,33 73,16 811 

7 0,17 0,18 0,27 87,67 86,61 80,74 1088 

8 0,09 0,14 0,35 90,01 83,99 61,45 1388 

9 0,21 0,24 0,36 84,77 82,23 74,10 438 

 

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 вар. 6. При тиску 200 кН/м2 спостерігали 

подальше збільшення показника об’ємної щільності: для некаландрованих 

полотен – у 4 рази, термофіксованих – у 1,5-2,5 разів. Найменші зміни до 

0,28 г/м3 і 0,27 г/м3 характерні для вар. 5 і вар. 7 відповідно, що пояснюється 

наявністю просочення. 

Показник пористості зменшується у лінійній залежності від тиску, що 

прикладається до ГНМ. Вар. 1, вар. 2, вар. 8 характеризуються найбільшою 

пористістю за мінімального навантаження 93,64%, 88,77%, 90,01% 

відповідно, однак за максимального тиску значення знижуються до 72,13%, 

58,97%, 61,45% (рис. 3.4).  

Зміни пористості геотекстильних нетканих матеріалів без оброблення 

залежно від тиску носять лінійний характер і описуються рівнянням виду:  

y = -ax + b, індекс кореляції лежить у межах від 0,9806 до 0,9903. 
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Рис. 3.4. Залежність пористості від тиску для ГНМ без оброблення 

 

На рис. 3.5 проілюстровано залежність пористості вар. 3, вар. 6, вар. 9, 

що є термофіксованими, каландрованими, тобто зі зміненою структурою пор 

після кінцевого оброблення. Зміни пористості геотекстильних нетканих 

матеріалів термофіксованих, каландрованих також носять лінійний характер і 

описуються рівнянням виду: y = -ax + b, індекс кореляції лежить у межах від 

0,9530 до 0,9958. 

 
Рис. 3.5. Залежність пористості від тиску для термофіксованих, 

каландрованих ГНМ 
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Фіксація волокон у полотні за рахунок використання просочувальних 

композицій найбільше впливає на показник пористості, який за тиску 2 кН/м2 

становить для вар. 4 – 87,79%, вар. 5 – 86,51%, вар. 7 – 87,67% (рис. 3.6). 

Залежність між пористістю і тиском носить лінійний характер, індекс 

кореляції лежить у межах від 0,9696 до 0,9991. 

 
Рис. 3.6. Залежність пористості від тиску для термофіксованих, 

каландрованих, просочених ГНМ 

 

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 

ГНМ повинні бути не надто малими, щоб забезпечувати фільтрування, і не 

надто великими, щоб мати можливість затримувати частинки ґрунту на 

поверхні [5]. Використання геотекстилю як фільтрувального шару 

передбачає дотримання балансу між проникністю і затриманням ґрунту. 

Неткані полотна завдяки неорієнтованому розташуванню волокон 

розглядають як матеріали з пористою структурою, у яких відсутні як такі 

капіляри. Характер розміщення і розміри пор важко визначити 

експериментально, оскільки виділення конкретної пори серед інших не 
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можливе [129]. Однак, розмір пор і пористість впливають на 

повітропроникність [94]. 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 [7, 9]. Разом з цим, у результаті 

каландрування зменшуються розміри отворів і водопроникність [1]. 

Аналізуючи дані табл. 3.2, спостерігаємо, 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%. Для необроблених ГНМ (вар. 1, вар. 2, вар. 8) 

повітропроникність знаходиться у межах від 1388 дм3/(м2с) до 1938 дм3/(м2с); 

для термофіксованих, каландрованих (вар. 3, вар. 6, вар. 9) – від 438 дм3/(м2с) 

до 1317 дм3/(м2с); для термофіксованих, каландрованих, просочених (вар. 4, 

вар. 5, вар. 7) – від 1088 дм3/(м2с) до 1692 дм3/(м2с).  

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 

(рис. 3.7). 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. 
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▲ 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. 3.7. Залежність повітропроникності від показників структури і 

оброблення 

 

Для детального визначення внутрішньої структури матеріалів потрібно 

дізнатися кількість шарів і орієнтацію волокон у всіх шарах, однак після 

кінцевого оброблення це неможливо з’ясувати. Тому для додаткового 

дослідження структури геотекстильних нетканих матеріалів було 

використано метод визначення індексу кількості волокон на одиницю площі 

(an index of the number of fibers per unit area – INF) [10, 74].  

Фотографічні зображення, що слугували основою для математичної 

обробки (додаток Д), представлені у табл. 3.3. 

Як видно з табл. 3.3, вар. 1, вар. 2, вар. 8 мають більш рихлу, 

розволокнену структуру, що пояснюється відсутністю термічного 

оброблення; проглядаються місця проколів голками. Під час збільшення за 

допомогою USB-мікроскопу до 500х разів видно, що волокна вар. 8 слабо 

орієнтовані, не витягнуті, на відміну від волокон вар. 6 і вар. 7 (рис. 3.8).  
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Таблиця 3.3 
Зовнішній вигляд геотекстильних нетканих матеріалів 

Варіант зразка та спосіб виробництва і вид оброблення 
Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 

Голкопробивний Голкопробивний 
Голкопробивний 
термофіксований, 

каландрований 

Голкопробивний 
термофіксований, 

каландрований, просочений 
Без збільшення 

    
Без збільшення (навпроти джерела світла) 
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Продовження табл. 3.3 

Варіант зразка та спосіб виробництва і вид оброблення 
Вар. 5 Вар. 6 Вар. 7 Вар. 8 Вар. 9 

Голкопробивний 
термофіксований, 
каландрований, 

просочений 

Голкопробивний 
термофіксований, 

каландрований 

Голкопробивний 
термофіксований, 
каландрований, 

просочений 

Голкопробивний 
Голкопробивний 
термофіксований, 

каландрований 

Без збільшення 

Без збільшення (навпроти джерела світла) 
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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. Оброблення впливає на характер 

поверхні полотен, термофіксовані, каландровані зразки характеризуються 

розташуванням волокон на одному рівні без значних потовщень чи 

потоншень.  

а б в 
Рис. 3.8. Зовнішній вигляд ГНМ при збільшенні до 500х:  

а – вар. 6; б – вар. 7; в – вар. 8 

 

Аналізуючи зображення структури полотна, що отримані під час 

проходження світла через матеріал (табл. 3.3), помітно, що деякі області є 

більш прозорими, ніж інші. Тобто чим більша кількість шарів, або число 

волокон у поперечному перерізі, тим темніше зображення. Беручи до уваги, 

що всі фотознімки геотекстильних нетканих матеріалів були зроблені при 

однаковому збільшенні та інтенсивності світла, припускаємо, що кількість 

волокон на одиницю площі пропорційна світлу, що пройшло через полотно. 

Інтенсивність світла, що пройшло через різні ГНМ можна порівняти на 

основі гістограм рівнів сірого кольору (рис. 3.9). 

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 
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кількості пікселів у обмеженому інтервалі рівнів сірого кольору до 69·104 шт. 

у вар. 1, до 137·104 шт. у вар. 6 і до 146·104 шт. у вар. 7. 

 
Рис. 3.9. Залежність кількості волокон на одиницю площі від 

частоти точок низького рівня сірого кольору 

 

Крім, того можна зробити висновок, що на збільшення областей із 

темнішим забарвленням також впливає термофіксація та в більшій мірі 

просочення. Таким чином, нетканий геотекстильний матеріал незалежно від 

призначення повинен володіти комплексом фізико-хімічних властивостей, 

тому структура полотна є визначальним фактором їх формування. 

 

 

3.2. Залежність механічної поведінки геотекстильних нетканих 

матеріалів від показників їх властивостей 

 

 

Основною метою виробництва ГНМ є отримання полотен із заданим 

рівнем показників механічних властивостей, що найчастіше 

використовуються як обов’язковий елемент специфікацій матеріалів об’єктів 

будівництва [81]. ГНМ відрізняються за такими технологічними параметрами 
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як сировинний склад, поверхнева щільність, наявність просочування, які і 

були використані в якості критеріїв для виявлення їх механічної поведінки. 

Міцність геотекстильних матеріалів знаходиться у тісному зв’язку з 

поверхневою щільністю та товщиною [41]. Результати визначення показників 

наведені в таблиці 3.4. Як видно з табл. 3.4, найменше значення граничної 

міцності за довжиною 2,64 кН/м характерне для вар. 2 за поверхневої 

щільності 96 г/м2, у вар. 7 гранична міцність становить 11,4 кН/м, що є 

найбільшим значенням серед досліджуваних зразків, однак не пов’язане з 

поверхневою щільністю. Тобто також потрібно враховувати оброблення 

(рис. 3.10, 3.11).  

Так, лінійна залежність між граничною міцністю як за довжиною, так і 

за шириною, і поверхневою щільністю спостерігається для вар. 3, вар. 6, вар. 

9, що є термофіксованими, каландрованими. У зв’язку з слабо фіксованою 

структурою волокон у полотнах, вар. 1 і вар. 8 характеризуються низькими 

значеннями граничної міцності на рівні 3,44 кН/м і 4,64 кН/м за довжиною, 

4,2 кН/м і 4,38 кН/м за шириною відповідно. 

 
▲ 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. 3.10. Залежність граничної міцності за довжиною від 

поверхневої щільності  

0

2

4

6

8

10

12

90 120 150 180 210 240 270 300 330

Гр
ан

ич
на

 м
іц

ні
ст

ь 
за

 
до

вж
ин

ою
, к

Н
/м

Поверхнева щільність, г/м2



 

83 

 

 

 

Таблиця 3.4 

Показники фізико-механічних властивостей геотекстильних нетканих матеріалів 

Варіант 

зразка 

Гранична міцність, кН/м 
Видовження 

на момент розірвання, % 
Грейферна міцність, Н Роздиральне зусилля, Н 

за 

довжиною 

за  

шириною 

за 

довжиною 

за  

шириною 

за 

довжиною 

за 

шириною 

за 

довжиною 

за 

шириною 

1 3,44 4,20 93 90 230 320 51,0 36,8 

2 2,64 3,24 71 87 229 265 32,8 37,2 

3 6,12 4,66 49 88 627 454 74,0 81,0 

4 5,96 5,86 38 32 535 396 30,0 31,0 

5 9,14 6,40 32 44 702 638 40,0 55,0 

6 7,87 8,16 54 80 573 651 79,6 94,0 

7 11,40 8,95 42 68 772 613 53,2 45,8 

8 4,64 4,38 90 106 377 398 79,6 59,4 

9 8,70 19,20 59 68 841 1301 169,0 120,0 
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▲ 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. 3.11. Залежність граничної міцності за шириною від 

поверхневої щільності 

 

Для ГНМ з просоченням гранична міцність за довжиною вище, ніж у 

решти зразків, 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. 

Гранична міцність за шириною вар. 9 (19,2 кН/м), що значно 

перевищує інші значення, пояснюється способом укладання прочосів у 

вигляді гармошки, за рахунок чого збільшується кількість волокон на 

одиницю площі у поперечному напрямку. Також у зв’язку з меншим 

упорядкуванням розташування волокон за шириною, за відсутності 

попереднього натягу, спостерігається нижче значення граничної міцності 

вар. 3-5 і вар.  7-8. 
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Відносне видовження на момент розірвання для досліджуваних 

геотекстильних нетканих матеріалів без оброблення (вар. 1, вар. 2, вар. 8) не 

залежить від поверхневої щільності, у вар. 4, вар. 5, вар. 7 спостерігається 

залежність тільки за шириною. Відносне видовження на момент розірвання 

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. 

Випробування геотекстильних нетканих матеріалів з визначення 

грейферної міцності моделює напруження розтягу, що виникають внаслідок 

вертикального тиску кам’яної фракції, елементи якої намагаються зміститися 

у бік. Даний показник є важливим для оцінювання властивостей 

геотекстилю, що укладається для розділення шарів дорожніх конструкцій 

(доріжки, парковки тощо). 

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 має вар. 9 841 Н за 

довжиною і 1301 Н за шириною при поверхневій щільності 311 г/м2. Як і 

гранична міцність, так і грейферна міцність залежить від виду оброблення 

полотен.  

Варіанти, що є термофіксованими, каландрованими, і ті, що ще 

додатково просочені, характеризуються грейферною міцністю від 396 Н до 

772 Н, при чому не спостерігається впливу на показник значень поверхневої 

щільності, товщини, напрямку прикладення навантаження, тобто 

визначальним фактором є розміщення і характер зв’язку волокон у полотнах.  

Роздиральне зусилля, як один із показників міцності ГНМ, 

використовується для визначення поводження геотекстилю під час 

здійснення його укладання або примусового виймання з будь-якої 

конструкції. Як видно з табл. 3.4, найбільше роздиральне зусилля 

зафіксовано для вар. 9 (169,0 Н за довжиною і 120,0 Н за шириною), що 
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пояснюється високим значенням поверхневої щільності 311 г/м2. Однак, так 

само високі показники характерні для вар. 3 і вар. 6, що як і вар. 9, пройшли 

оброблення гарячими каландрами.  

Додаткове скріплення волокон просочувальними композиціями не 

збільшує роздиральне зусилля, а навпаки, сприяє руйнуванню цілісності 

матеріалу. Так, роздиральне зусилля вар. 4 з поверхневою щільністю 118 г/м2 

становить за довжиною 30,0 Н, вар. 7 з поверхневою щільністю 194 г/м2 – 

53,2 Н, а вар. 3 (термофіксований, каландрований) з поверхневою щільністю 

194 г/м2 – 74,0 Н. Найвищі значення роздирального зусилля залежно від 

поверхневої щільності характерні вар. 1, вар. 2, вар. 8, що не мають 

оброблення. 

Ще на ранній стадії розвитку геотекстилю було визнано, що при 

нормальній робочій температурі і навантаженнях розтягу, полімери 

піддаються повзучості. Повзучість розглядається тоді, коли геотекстиль 

повинен виконувати армуючу функцію в довгостроковій перспективі, або в 

арматурі м’якої основи. При високих навантаженнях повзучість у кінцевому 

підсумку призводить до розриву. На мікроскопічному рівні навантаження, 

що прикладене до полімеру, призводить до розтягування або перестроювання 

довгих ланцюгів молекул. Перегрупування відбувається в аморфних 

областях, у той час як кристалічні залишаються відносно стабільними під 

навантаженням. 

У поліпропілену повзучість відбувається більш швидко і більш чутлива 

до температури, ніж у поліестеру. В орієнтованих полімерів важливу роль 

відіграють вузли молекул, які пов’язують кристаліти через аморфні області. 

Так, у поліестері навантаження можуть викликати зміну розташування 

бічних відгалужень у молекулі, у результаті чого відбувається тимчасове 

зниження січного модуля пружності. Ці процеси перегрупування тривають 

під сукупним впливом навантаження і термічної активації [17, 66]. 



87 

 

Дані визначення пружності досліджуваних ГНМ під час розривання 

наведені у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Показники пружності досліджуваних геотекстильних нетканих 

матеріалів 

Вар. зразка 

Навантаження при видовженні 

на 5%, кН/м 

Січний модуль пружності при 

видовженні на 5%, кН/м 

за довжиною за шириною за довжиною за шириною 

1 0,04 0,08 0,004 0,008 

2 0,12 0,08 0,008 0,005 

3 1,98 0,26 0,132 0,017 

4 3,06 3,08 0,204 0,205 

5 4,80 3,36 0,320 0,224 

6 3,16 0,78 0,211 0,052 

7 5,50 4,40 0,367 0,293 

8 0,12 0,06 0,015 0,008 

9 2,60 1,98 0,173 0,132 

 

Аналізуючи табл. 3.5, спостерігаємо, що 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 

[17]. 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 
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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. 

Таким чином, дослідження характеристик міцності геотекстильних 

нетканих матеріалів дає можливість оцінити і спрогнозувати їх поводження 

під час експлуатації у об’єктах будівництва, де на них впливають циклічні 

навантаження, розтягувальні зусилля, тиск шарів ґрунту та інших елементів 

конструкції. 

 

 

3.3. Особливості структури геотекстильних нетканих матеріалів та 

їх вплив на гідравлічні характеристики 

 

 

Під час виконання своїх функцій геотекстильні полотна контактують з 

численними матеріалами та піддаються різним впливам. Разом з функцією 

розділення, не менш важливою є фільтрування. Основним середовищем 

укладання геотекстильних нетканих матеріалів є ґрунт, що характеризується 

гранулометричним складом, формою, упорядкуванням структури, 

можливістю внутрішнього руху частинок під дією навантаження. Крім цього, 

важливими є процеси інтенсивного вологонакопичення, капілярного підйому 

ґрунтових вод, випаровування вологи.  

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 (ГНМ) під час експлуатації значно впливає процес кольматації. 

Внаслідок заповнення отворів полотен дрібними частинками ґрунту 

зменшується пористість матеріалів, знижується здатність до фільтрації.  
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У ґрунтовому шарі, що контактує з ГНМ, також змінюється пористість, 

відбувається переорієнтування частинок різних розмірів. Спочатку частинки 

меншого діаметру закольматовують пори фільтрувального матеріалу, а потім 

частинки більшого діаметру утворюють прифільтрову зону [3, 136]. 

Фільтрація води у ґрунтових масивах підпорядковується закону 

ламінарної фільтрації Дарсі, який також можна застосувати до системи 

«геосинтетичний матеріал – ґрунт», а також «геосинтетичний матеріал – 

ґрунт – ґрунтові води» [103, 140]. При цьому ГНМ і ґрунт розглядаються зі 

сторони пористих тіл, а тому на перший план виступають капілярні явища 

(капілярний тиск, висота та швидкість капілярного підйому) та фактори, що 

на них впливають (розмір пор, отворів, температура, ступінь мінералізації 

води). А водопроникність перпендикулярна площині нетканого матеріалу є 

фактором, що приймається до уваги при виборі геотекстилю для 

спорудження дренажів та фільтрів, захисту гідроізоляції конструкцій, 

розділення та армування шарів ґрунту.  

ГНМ є своєрідним фільтром, що забезпечує рух води, не порушуючи 

при цьому структуру ґрунтового шару. Геотекстиль повинен затримувати 

частинки ґрунту, забезпечувати вільне протікання води, залишатися 

пористим, бути стійким до руйнування під дією впливів різної природи. 

Розроблені математичні моделі [101] розглядають процес фільтрування 

з урахуванням як зовнішнього, так у внутрішнього, кольматування дрібними 

частинками. Спочатку проходить кольматація внаслідок відкладення 

частинок меншого діаметру у відкритих порах фільтрувального матеріалу. 

Далі розпочинається друга стадія, коли на поверхні фільтру осідають 

частинки більшого діаметру та формують шар у прифільтровій зоні. При 

цьому внутрішня кольматація також триває.  

Під час проектування фільтраційних шарів із геотекстилю необхідно 

враховувати такі особливості [100]: 
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- розмір найбільшої пори матеріалу повинен бути меншим, ніж великі 

частинки ґрунту. У результаті дотримання цієї умови утвориться 

фільтраційний міст, що буде затримувати інші частинки ґрунту; 

- ймовірність «засліплення» фільтру у разі проходження частинок 

ґрунту крізь найменші отвори та їх поступове засмічення; 

- геотекстиль повинен мати пори різного діаметру, щоб забезпечувати 

водопроникність протягом тривалого часу, незважаючи на кольматацію. 

Відомі різні співвідношення між діаметром частинок ґрунту та 

діаметром фільтраційного ходу для розрахунку можливості застосування 

геотекстильних нетканих матеріалів у якості фільтруючого шару. Діаметр 

фільтраційного ходу, що розраховується за формулою 2.9, залежить від 

пористості геотекстилю, яка для забезпечення ефективної роботи даного 

матеріалу повинна бути більшою 50% [38, 100]. 

Для оцінювання гідравлічних характеристик застосовують критерії 

утримання ґрунту, водопроникності фільтру, не забивання фільтру, міцності 

та стійкості [38]. Щодо умов утримання ґрунту, то для дорожнього 

будівництва через геотекстиль повинно проходити не більше 10% частинок 

ґрунту, для використання у дренажах та фільтрах цей показник 

встановлюється на рівні не більше 5%. Для вибору ГНМ з необхідним 

розміром отворів потрібно мати інформацію про тип ґрунту, його густину, 

коефіцієнт однорідності, гранулометричний склад. У випадку, коли дані 

характеристики ґрунту не визначено, використовують розрахункове значення 

діаметру фільтраційного ходу матеріалу. 

Встановлено, що максимальний діаметр частинок, які переміщуються у 

матеріалі під час кольматації, приймається за d ci
max≤0,05 мм [26, 27]. 

Використовуючи критерії Абрамса, діаметр частинок, за якого 

починається процес кольматації, повинен бути рівним або більшим, ніж 1/3 

середнього розміру пор пласту ґрунту [62]. Тобто кольматації геотекстилю 
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можна частково уникнути, коли забезпечується співвідношення (3.1) між 

діаметром фільтраційного ходу d u  та діаметром суфозійних частинок 

d ci  [104]: 

3
max dd u
ci         (3.1) 

 

Дотримання співвідношення (3.2) дає можливість прогнозувати 

протікання процесу кольматації ГНМ під час армування насипів [117]: 

 

 dd ciu
max4,4...3,3      (3.2) 

 

Підставивши значення діаметру суфозійних частинок (0,05 мм), 

отримуємо інтервал, у якому повинен знаходитися діаметр фільтраційного 

ходу ГНМ (3.3): 

220,0165,0  d u      (3.3) 

 

Для захисно-фільтрувальних матеріалів повинна виконуватися 

наступна умова при значенні d c
max≤0,05 мм (3.4) [27]: 

 

5,2max d
d

c

u       (3.4) 

 

Часткове або повне кольматування часточками ґрунту спричиняє 

зниження фільтраційної здатності ГНМ, що є важливим фактором 

збереження гідравлічних характеристик протягом тривалого часу 

експлуатації [110]. Враховуючи умови застосування ГНМ та відомі 

співвідношення, можна прогнозувати протікання процесу кольматації 

шляхом розрахунку діаметр фільтраційного ходу (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Розрахункові значення діаметрів фільтраційного ходу та 

суфозійних частинок ґрунту при тиску 2 кН/м2 

Вар. 

зразка 

Пористість, 

% 

Розрахункове 

значення діаметру 

фільтраційного 

ходу, мм 

Значення 
d
d

cі

u
max  

Максимальний 

діаметр 

суфозійних 

частинок 

1 93,64 0,263 5,26 0,088 

2 88,77 0,296 5,93 0,099 

3 88,39 0,184 3,68 0,061 

4 87,79 0,184 3,68 0,061 

5 86,51 0,171 3,42 0,057 

6 86,33 0,171 3,42 0,057 

7 87,67 0,184 3,68 0,061 

8 90,01 0,308 6,17 0,103 

9 84,77 0,160 3,20 0,053 

 

За показником пористості всі досліджувані зразки геотекстильних 

нетканих матеріалів можуть використовуватися у конструкціях, де однією із 

умов є контакт із водою та водопроникність матеріалу. Враховуючи 

співвідношення 3.3, за даними табл. 3.6, у вар. 1, вар. 2, вар. 8, вар. 9 діаметр 

фільтраційного ходу становить 0,263 мм, 0,296 мм, 0,308 мм, 0,160 мм 

відповідно, що виходить за рамки оптимального інтервалу, тобто дані зразки 

ГНМ є схильними до кольматації під час використання у розділенні шарів та 

армуванні укосів [72]. Оскільки геотекстильні неткані матеріали 

експлуатуються у об’єктах за умов постійного тиску, то також було 

розраховано значення діаметрів фільтраційного ходу та суфозійних частинок 

ґрунту при тисках 20 кН/м2 і 200 кН/м2 (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Розрахункові значення діаметрів фільтраційного ходу та суфозійних частинок ґрунту за різних тисків 

Варіант 

зразка 

Тиск 20 кН/м2 Тиск 200 кН/м2 

Пористість, 

% 

Діаметр 

фільтраційного 

ходу, мм 

Значення 

d
d

c

u
max

 

Максимальний 

діаметр 

суфозійних 

частинок, мм 

Пористість,  

% 

Діаметр 

фільтраційного 

ходу, мм 

Значення 

d
d

c

u
max

 

Максимальний 

діаметр 

суфозійних 

частинок, мм 

1 88,68 0,193 3,85 0,064 72,13 0,106 2,13 0,035 

2 83,07 0,292 5,83 0,097 58,97 0,187 3,75 0,062 

3 85,62 0,211 4,22 0,070 70,78 0,148 2,96 0,049 

4 85,51 0,210 4,20 0,070 79,15 0,175 3,50 0,058 

5 85,68 0,211 4,23 0,070 79,76 0,178 3,56 0,059 

6 82,33 0,190 3,81 0,063 73,16 0,154 3,09 0,051 

7 86,61 0,219 4,37 0,073 80,74 0,182 3,65 0,061 

8 83,99 0,300 6,00 0,100 61,45 0,193 3,87 0,064 

9 82,23 0,190 3,80 0,063 74,10 0,157 3,14 0,052 
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Як видно з табл. 3.7 та рис. 3.12, розмір діаметру фільтраційного ходу 

ГНМ знаходиться у необхідному інтервалі (співвідношення 3.3) для вар. 1, 

вар. 3-7, вар. 9 при тиску на зразки величиною 20 кН/м2. Із збільшенням 

тиску до 200 кН/м2 на потрібному рівні залишається значення показника у 

вар. 2, вар. 4, вар. 5, вар. 7, вар.8, при чому вар. 2 і вар. 8 лише за даного 

тиску характеризуються діаметрами фільтраційного ходу 0,187 мм і 0,193 мм 

відповідно, що входять у межі інтервалу. 

 
Рис. 3.12. Залежність діаметру фільтраційного ходу геотекстильних 

нетканих матеріалів від тиску 

 

Також можна зробити висновок, що найбільші зміни значень діаметру 

фільтраційного ходу спостерігаються у зразків, що не піддавалися 

обробленню, каландрування хоча і фіксує структуру геотекстильних 

нетканих полотен, однак при тиску 200 кН/м2 у вар. 3, вар. 6, вар. 9 

розрахункові діаметри фільтраційного ходу нижчі, ніж 0,165 мм, і становлять 

0,148 мм, 0,154 мм, 0,157 мм відповідно. 

У дренажно-фільтрувальних системах, як захисно-фільтрувальні 

матеріали, можуть застосовуватися усі досліджувані зразки, оскільки 

відношення діаметру фільтраційного ходу до максимального діаметру 
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частинок ґрунту більше значення 2,5, окрім вар. 1, у якого при тиску 

200 кН/м2 відношення має значення 2,13. У разі дотримання умови, що 

діаметр 85-90% частинок ґрунту буде менше 0,05 мм, зразки ГНМ не 

піддаватимуться кольматації при некритичних умовах використання.  

Як видно з табл. 3.6, 3.7, максимальні діаметри частинок, що вільно 

проходять крізь ГНМ, для усіх зразків різні, тому для правильного вибору 

матеріалу потрібно визначати гранулометричний склад ґрунту. 

Для оцінювання гідравлічних характеристик застосовують критерії 

утримання ґрунту, водопроникності фільтру, не забивання фільтру, міцності 

та стійкості, а також показники розміру отворів, фільтруючої здатності 

матеріалу та дренуючої здатності матеріалу під навантаженням, що 

виражаються кількісно значеннями коефіцієнта фільтрації або показника 

водопроникності [95, 121].  

Результати дослідження водопроникності геотекстильних нетканих 

матеріалів представлені у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Значення водопроникності досліджуваних геотекстильних 

нетканих 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 
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Показник водопроникності, що визначалася перпендикулярно площині 

нетканого полотна, знаходиться в межах від 2,55 дм3/(м2с) до 2,82 дм3/(м2с), 

тобто усі досліджувані зразки є водопроникними. Також можна відмітити, 

що не спостерігається математична залежність між показником 

водопроникності і значеннями поверхневої щільності та товщини ГНМ. 

Найменша водопроникність перпендикулярна площині 2,55 дм3/(м2с) 

характерна вар. 2 з найменшою поверхневою щільністю, однак, найбільше 

значення у вар. 7 з поверхневою щільністю 194 г/м2. Тобто на показник 

водопроникності вплив має розміщення і конфігурація пор геотекстильного 

нетканого матеріалу.  

Разом з цим, геотекстильні неткані матеріали, що характеризуються 

ефективним розміром пор та високою швидкістю фільтрування можуть 

застосовуватися у конструкціях для відведення води без використання 

додаткових дренуючих складових [133]. 

Аналізуючи дані табл. 3.8, можна відзначити, що 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 ГНМ, унаслідок чого пори набувають щілиноподібної форми і 

відповідно знижується швидкість проникання рідини [32]. Так, 

водопроникність у площині вар.7 за поверхневої щільності 194 г/м2 і 

товщини 1,14 мм становить 8,1 см/с, що є менше, ніж вар. 6 – 8,51 см/с за 

поверхневої щільності 200 г/м2 і товщини 1,06 мм. 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, що наближається за формою до кола. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що товщина геотекстильних нетканих матеріалів 

залежить від виду оброблення. Термофіксовані, каландровані досліджувані 

зразки характеризуються меншою товщиною при більших значеннях 

поверхневої щільності, ніж необроблені. У вар. 4, вар. 5, вар. 7 

спостерігається лінійна залежність між поверхневою щільністю і товщиною. 

2. Досліджено, що під дією тиску товщина геотекстильних нетканих 

матеріалів зменшується. Найбільші зміни товщини спостерігаються у вар.1,  

вар. 2, вар. 8, що не підлягали додатковому обробленню. Фіксування 

структури досліджуваних нетканих полотен забезпечує найменше коливання 

значень товщини при зростанні тиску. 

3. Встановлено, що показники об’ємної щільності і пористості залежать 

від величини тиску, який діє на досліджувані зразки. Збільшення тиску 

спричиняє ущільнення полотен та зменшення пористості. На пористість 

геотекстильних нетканих матеріалів впливає також вид оброблення, так 

просочені досліджувані зразки характеризуються найменшими змінами 

значень пористості при різних тисках. 

4. Геотекстильні неткані матеріали характеризуються пористою 

структурою з хаотичним розташуванням волокон та різними розмірами пор, 

що визначають їх проникність. Досліджено, що показник повітропроникності 

геотекстильних нетканих матеріалів залежить від пористості, поверхневої 

щільності, товщини та виду оброблення. Найбільша повітропроникність 

характерна для вар. 1, що має найбільшу пористість, найменша 

повітропроникність у вар. 9 за найменшої пористості.  

5. Досліджено структуру геотекстильних нетканих матеріалів методами 

мікроскопії та визначення індексу кількості волокон на одиницю площі. 

З’ясовано, що за відсутності термічного оброблення вар. 1, вар. 2, вар. 8 

характеризуються більш рихлою структурою та неорієнтованим 

розташуванням волокон. Встановлено, що у геотекстильних нетканих 
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матеріалах з більшою кількістю волокон на одиницю площі частота точок 

низького рівня сірого більше. 

6. Встановлено, що гранична міцність геотекстильних нетканих 

матеріалів залежить від поверхневої щільності, виду оброблення та 

структури досліджуваних зразків. Необроблені вар. 1, вар. 8 

характеризуються низькими значеннями граничної міцності, термофіксація, 

каландрування і просочення підвищують граничну міцність. 

7. На показник грейферної міцності геотекстильних нетканих 

матеріалів, що піддавалися додатковому обробленню, впливає характер 

зв’язку і розташування волокон у нетканому полотні. Досліджено, що 

найменші значення роздирального зусилля характерні для вар. 4, вар. 7, у 

яких волокна додатково скріплені між собою просочувальними 

композиціями. Найвищі значення роздирального зусилля зафіксовано у вар. 

1, вар. 2, вар. 8, що не мають оброблення. 

8. Встановлено, що здатністю до деформації залежить від з’єднання і 

взаємодії волокон у нетканих полотнах. Так, вар. 7 характеризується 

найбільшим значенням навантаження при видовженні на 5% і січним 

модулем пружності за рахунок застосування просочувальних композицій. 

9. Досліджено діаметр фільтраційного ходу геотекстильних нетканих 

матеріалів і з’ясовано, що для застосування у дренажно-фільтраційних 

системах за мінімального тиску придатними є усі досліджувані зразки, однак, 

в умовах паралельного виконання інших функцій, вар. 1, вар. 2, вар. 8, вар. 9 

можуть вкладатися в ґрунт лише після аналізу його гранулометричного 

складу.  

10. Водопроникність геотекстильних нетканих матеріалів залежить від 

значення пористості, характеру розташування волокон, форми поперечного 

перетину пор і виду оброблення. Досліджувані зразки є водопроникними як 

перпендикулярно площині, так і у площині, однак значення не суттєво 

відрізняються залежно від поверхневої щільності і товщини.  
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ 

АСОРТИМЕНТУ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

4.1. Аналіз функційної здатності та застосування геотекстильних 

нетканих матеріалів для облаштування ландшафту 

 

 

Геотекстильні матеріали широко використовуються за кордоном з 

кінця 1960-х років у геотехнічних і цивільно-будівельних спорудах. 

Найперше застосування реалізовувалося у будівництві автомобільних та 

залізничних доріг [85]. Дані матеріали знижують сукупні витрати на 

будівництво за рахунок використання дешевших конструкційних рішень; 

забезпечують економію часу на укладання; збільшують час функціонування 

об’єктів. Вибір геосинтетичних матеріалів ґрунтується на аналізі 

характеристик, що відповідають за виконання певних функцій у 

конструкціях. 

У 1973 році були виділені три основні функції – розділення, фільтрація, 

армування; у 1974 році додано дренаж, а на початку 1990 року – 

пом’якшення або захист, що закріплено у міжнародних стандартах [16, 54]. 

Часто даний перелік доповнюють поняттями, що є перефразуванням тієї ролі, 

яку виконують матеріали, забезпечуючи відомі функції. У публікаціях 

поширені такі формулювання: укріплення схилів, слабких ґрунтів, 

підсилення асфальтобетону, контроль ерозії та стабілізації поверхні, 

огородження, зниження напору води, відведення ґрунтових вод, 

перешкоджання проростання коріння рослин, поділ природного ґрунту з 

насипним тощо [82, 115].  
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Однак, контроль ерозії можна розглядати як окремий випадок 

комбінації функцій фільтрації і розділення, а контроль осаду є фактично 

фільтрацією, обмеження руху частинок – розділенням. Оскільки геотекстиль 

лише частина геосинтетичних матеріалів, то йому помилково присвоюють 

функцію гідроізоляції, що характерна для геомембран, однак по суті є також 

розділенням. Функцію дренажу, тобто відведення рідини у площині полотна, 

потрібно відрізняти від функції фільтрування матеріалами, що укладаються у 

різні дренажні конструкції. 

Однозначно будь-який ГНМ виконує функцію розділення, що полягає у 

розмежуванні двох шарів земляного полотна, при чому по обидва боки 

(зверху і знизу) можуть бути як різні, так і однакові за походженням, 

структурою, розміром фракцій матеріали. Крім того, розділення виступає 

функцією також у тому випадку, коли геотекстиль з однієї сторони межує з 

геосинтетиком, а з іншої – з земляним полотном, рідинним середовищем. 

Перевагами геотекстильних нетканих матеріалів для розділення є те, 

що вони запобігають деформації земляного і дорожнього полотна, що 

можлива під час змішування дрібнозернистих і крупнозернистих матеріалів; 

перешкоджають переміщенню і втраті матеріалів з великим розміром 

фракцій; збільшують коефіцієнт ущільнення ґрунтового шару.  

Найдоступнішим і найдешевшим способом укріплення схилів є 

обкладання їх великим камінням, однак, під час застосування такого рішення 

часто спостерігаються процеси суфозії. У результаті використання 

геотекстильних нетканих матеріалів утворюються природні ґрунтові фільтри: 

крупні фракції ґрунту, після вимивання дрібних, осідають на геотекстилі, 

зберігаючи дренуючу здатність крупнозернистого шару. Пропускна здатність 

такої системи залежить від водопроникності ґрунту, кількості та розміру пор 

матеріалу, при чому геотекстиль практично не схильний до засмічення, 

замулювання, тобто кольматації [88]. 
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Функція армування забезпечується під час використання для 

відновлення пошкодженого ґрунту, збільшення коефіцієнту стійкості схилів і 

укосів [139]. Виконання цієї функції можливе за рахунок того, що 

геотекстильний матеріал чинить опір зусиллям, що розтягують, змінюючи 

напружений стан ґрунтових шарів [8].  

Оскільки у ґрунтовому шарі кількість і вид рідини залежить від різних 

факторів (вода, що з’являється у результаті постійних опадів, танення снігу, 

понад нормованого поливу; глибина залягання, температура, шляхи руху 

ґрунтових вод), то геотекстильні неткані матеріали використовуються для 

перехвату поверхневих вод і їх відводу у водоприймальні колодці чи 

каналізацію, виконуючи функцію дренажу [105, 31]. 

Під час створення декоративних ставків та інших штучних водойм 

ГНМ слугують захистом для гідроізоляційної мембрани від механічних 

пошкоджень камінням, гострими предметами, корінням рослин. Також 

геотекстилем захищають вертикальну обклеювальну гідроізоляцію 

фундаменту від зовнішніх механічних пошкоджень [107, 19]. Функція 

захисту реалізується під час обмеження горизонтального росту коренів та 

декорування пристовбурних зон чагарників і дерев, перешкоджання росту 

бур’янів [132]. 

Разом з успішним використанням і різноманітністю асортименту 

геотекстильних нетканих матеріалів виникає проблема поглибленого 

дослідження процесів та можливостей реалізації функцій цими матеріалами у 

ландшафтному будівництві. Проектуванню об’єктів ландшафтної 

архітектури передує вивчення природних ландшафтних компонентів і 

штучних об’єктів, при чому ландшафт, як природний територіальний 

комплекс, характеризується геологічним фундаментом, рельєфом, кліматом, 

розмірністю, наявністю урочищ тощо.  

Дослідження були спрямовані на встановлення залежностей між 

функційною здатністю, яка зумовлюється конкретними властивостями 
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геотекстильних нетканих матеріалів, та рівнем і набором окремих показників 

з метою формування асортименту та якості. Тобто визначали не лише 

функційну здатність ГНМ, а й виявляли вплив хімічного складу сировини 

(вид волокна), структури матеріалу, способу його виготовлення, виду 

додаткового оброблення на можливості ефективного використання в 

геотехнічних ландшафтних системах узагалі і, зокрема, в системі 

«геотекстильний нетканий матеріал – властивість – функція».  

Система характеризується поліфункційністю ГНМ, тобто одночасним 

спрацюванням окремих властивостей під час забезпечення виконання 

декількох функцій. Наприклад, під час облаштування схилів ГНМ, по-перше, 

утворює армувальний шар, який перешкоджає їх руйнуванню; по-друге, 

завдяки специфічній структурі виключає проникнення часток ґрунту в наявні 

отвори і забезпечує фільтрувальну здатність під тиском ґрунту, достатню 

водопроникність. При цьому виконує притаманну матеріалу функцію 

розділення шарів. 

Розглядаючи основні групи об’єктів, що створюються під час 

облаштування ландшафту, їх конструкцію та призначення, можна виділити ті 

функції, які повинен виконувати ГНМ (табл. 4.1) [79].  

Використання ГНМ у сільськогосподарському типі ландшафтної 

геосистеми вимагає високого рівня показників механічних, гідравлічних 

властивостей для реалізації таких функцій, як роздільна, армувальна та 

фільтрувальна, під час контролю за ерозією ґрунтів, у меліоративному 

будівництві [123]. Тобто, кожний тип ландшафтної системи вимагає 

оптимального вибору геотекстильних матеріалів за їх показниками 

властивостей. 
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Таблиця 4.1 

Виконання функцій геотекстильними нетканими матеріалами 

№ 
з/п 

Об’єкти 
ландшафтної 
архітектури 

Функції, що виконують геотекстильні неткані 
матеріали 

розді- 
лення 

фільтру-
вання 

арму-
вання дренаж захист 

1 Садові, під’їзні 
доріжки; місця для 

паркування, ігрові й 
робочі зони, штучні 

горизонти 

+ + ± - - 

2 Грядки, клумби, 
рокарії, альпійські 

гірки, японські 
«сухі» струмки 

+ + - + - 

3 Зелені насадження + + - - + 
4 Штучні водойми + + - ± + 
5 «Зелені» покрівлі + + ± - + 

Примітка: «+» – функція виконується і є важливою, «±» – важливість функції 

залежить від характеристик об’єкта, «-» – функція не виконується або не є важливою для 

об’єкта  

 

Таким чином, використовуючи геотекстильні неткані матеріали в 

облаштуванні об’єктів ландшафтної архітектури, потрібно враховувати 

призначення, функції, що повинен виконувати матеріал, та його основні 

характеристики. 

 

 

4.2. Комплексне оцінювання рівня якості досліджуваних 

геотекстильних нетканих матеріалів 

 

 

Широкий асортимент геотекстильних нетканих матеріалів та 

різноманітність галузей використання спонукає до обґрунтованого вибору та 
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формування номенклатури показників їх якості. Найбільш розробленою є 

номенклатура показників властивостей геотекстильних матеріалів для 

використання у дренажних системах, дорожньому будівництві, у роботах з 

контролювання ерозії (захист узбережжя, берегові покриви), спорудженні 

каналів, у конструкціях тунелів і підземних споруд, для розміщення твердих 

відходів, у проектах щодо утримання рідких відходів. Характеристики, що 

наведені у національних гармонізованих стандартах, галузевих стандартах, 

будівельних нормах, представлені переліком показників від мінімального до 

максимального числа властивостей [48-53]. 

Якщо вище перераховані галузі використання певною мірою 

забезпечені нормативно, то примірного переліку показників якості ГНМ для 

ландшафтного будівництва ще не розроблено. Тому під час формування 

номенклатури показників якості ГНМ брали до уваги номенклатуру 

показників, наведену в усіх існуючих нормативних документах; відомості 

виробників та постачальників; дані про досвід використання геотекстилю в 

облаштуванні ландшафтних проектів.  

На вибір показників якості ГНМ для облаштування ландшафтів 

впливають: 

- об’єкт, конструкція (альпінарії, рокарії, штучні водойми, каскади, 

садові доріжки, дренажні системи тощо); 

- умови експлуатації (природне середовище, виявлення основних 

факторів, що впливають на роботу матеріалу у конструкції); 

- набір основних функцій (розділення, армування, фільтрування, 

дренаж, захист), їх комбінації, що забезпечують можливість створення та 

існування конструкції; 

- непрямі функції, що виконуються незалежно від об’єкту 

ландшафтного будівництва; 

- фізичні, механічні, гідравлічні, технологічні властивості матеріалів, 

їх зносостійкість. 
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Виробниками ГНМ для ландшафтної сфери, розробниками 

нормативних документів повинні також враховуватися встановлені типи 

геотехнічних систем у межах окремих територій місцевостей. Вони 

трактуються [30], як функціонально пов’язані підсистеми господарства та 

природи, відповідно до яких виникають типи антропогенних ландшафтів, які 

за змістом поділяються на такі ландшафтні геосистеми: промислові, 

сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські, селитебні, 

транспортні, рекреаційні, обслуговуючі [63]. 

Досягнення необхідного і стабільного рівня виконання функцій цими 

матеріалами під час їх експлуатації вимагає регламентації вимог до окремих 

параметрів, перш за все, будови (товщини, поверхневої щільності, об’ємної 

щільності, пористості), а також різних способів формування нетканого 

полотна. 

Дослідження науковців, практиків [63] переконують, що структура та 

волокнистий склад ГНМ суттєво впливають на їх функційні властивості 

(механічні, гідравлічні) та зносостійкість.  

Показники механічних властивостей ГНМ (достатня міцність полотна, 

швів, високий модуль пружності, великий рівень відносного видовження на 

момент розірвання, високий опір до роздирання і проколювання) 

забезпечують виконання основних функцій розділення, армування, дренажу і 

зумовлені як молекулярною структурою самих волокон, так і структурою 

нетканого матеріалу. Високий рівень показників механічних властивостей 

підсилюється термічним скріпленням волокон шляхом каландрування, під 

час якого відбувається помітна спайка окремих волокон, а структура стає 

ізотропною [33]. 

Зносостійкість ГНМ забезпечується стійкістю до різних впливів: УФ-

опромінювання, кислот і лугів, температури, вологи, біологічних і 

мікробіологічних. Рівень механічних і гідравлічних показників властивостей 
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після довготривалої дії різних впливів засвідчує їх високу надійність у 

використанні. 

Враховуючи вище зазначене, під час формування оптимальної 

номенклатури показників якості для проведення комплексної оцінки якості 

ГНМ використовували експертні методи. Ці методи засновані на обробці 

думок фахівців-експертів, що виражені у кількісній формі з метою вирішення 

поставленої проблеми [102].  

Їх застосування під час формування номенклатури показників є 

доцільним, тому що експерт враховує не лише вихідні дані, а і їх динаміку, 

використовуючи свій досвід та інтуїцію. Кваліфікований експерт формує 

судження з точки зору інтересів широких мас споживачів. Для отримання 

суджень експертів використовували методи індивідуального опитування. 

Критеріями, за якими підбиралися спеціалісти в якості експертів є: достатня 

професійна компетентність та інформативність щодо властивостей ГНМ та їх 

використання у ландшафтному будівництві; зацікавленість у результатах, 

об’єктивність, діловитість та комунікабельність. До опитування були 

залучені провідні спеціалісти з ландшафтної архітектури та садово-паркового 

мистецтва, виробничої сфери та викладачі закладів вищої освіти. З метою 

уникнення пристосування до думки більшості і конформізму проводили 

анкетування [21, 78]. У анкеті експертам пропонували оцінити значимість 

обмеженого числа властивостей та показників. Для визначення коефіцієнтів 

вагомості показників якості застосовували процедуру ранжування з 

подальшою перевіркою узгодженості суджень експертів. Обов’язковою 

умовою є те, що сума коефіцієнтів вагомості одиничних показників має 

дорівнювати одиниці.  

Вибору оптимальної кількості показників для нормування та 

оцінювання якості матеріалів заважає велика їх кількість у нормативних 

документах. Для правильного та обґрунтованого вибору показників, їх було 

розділено на споріднені групи, підгрупи, рекомендовані як групи показників 
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якості, які в ієрархічній структурі є показниками різних рівнів. Ієрархічна 

структура показників якості (дерево властивостей) ГНМ побудована з 

висотою у три рівні, правостороння, у табличній формі (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 
Ієрархічна структура показників якості геотекстильних нетканих 

матеріалів 
Перший рівень Другий рівень Третій рівень 

1 2 3 
1. Структурні 
параметри 

1.1. Сировинний склад 
1.2. Лінійна густина 
волокна 
1.3. Нерівномірність за 
масою  
1.4. Поверхнева щільність 
1.5. Об’ємна щільність 

- 

2. Функційні 2.1. Механічні 2.1.1. Гранична міцність 
2.1.2. Грейферна міцність 
2.1.3. Роздиральне зусилля 
2.1.4. Відносне видовження на 
момент розірвання 
2.1.5. Статичний прокол 
2.1.6. Повзучість 
2.1.7. Міцність швів 
2.1.8. Коефіцієнт тертя ґрунт-
геотекстиль 
2.1.9. Жорсткість 

2.2. Гідравлічні 2.2.1. Повітропроникність 
2.2.2. Товщина 
2.2.3. Умовний розмір отворів 
2.2.4. Водопроникність 
2.2.5. Коефіцієнт фільтрації 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 
3. Технологічні 3.1. Ширина полотна 

3.2. Пошкодження при 
вкладанні 
3.3. Довжина полотна 
3.4. Міцність при 
вириванні з ґрунту 

- 

4. 
Зносостійкість 

4.1. Тривкість до УФ 
4.2. Тривкість до дії 
кислот, лугів 
4.3. Тривкість до дії 
температури 
4.4. Тривкість до 
мікробіологічних впливів 
4.5. Тривкість до дії вологи 
4.6. Тривкість до 
біологічних впливів 

- 

 
Дерево властивостей побудоване виходячи із відомих вимог, які 

задовольняються показниками ГНМ в умовах їх використання. Показники на 

першому рівні об’єднані в чотири основні групи: структурні параметри, 

функційні, технологічні, зносостійкість. Група показників першого рівня 

(структурні параметри) включає чотири показники, які є вихідними 

параметрами цих матеріалів, впливають на інші групи показників і від їх 

кількісних і якісних характеристик залежить цільове використання. Друга 

група показників першого рівня включає функційні показники, які 

відображають можливість використання матеріалу в певній сфері, що 

супроводжується задоволенням потреб.  

Аналізуючи систему «текстильний матеріал – властивість – функція», 

показники функційної групи на другому рівні згруповані в дві підгрупи: 

механічні і гідравлічні, з врахуванням споживацької спрямованості, 

можливості виконання тієї чи іншої функції та методів їх визначення. 
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Підгрупи включають показники, які відображають характер основних 

функцій, і показники, що опосередковано характеризують допоміжні функції. 

При побудові ієрархічної структури показників ГНМ для ландшафтної сфери 

використання застосовано правило не тільки споживацької та функційної 

спрямованості, але і такі, як ясність у формулюючих ознаках розділення на 

різних рівнях структури, достатність кількості показників.  

Група показників технологічності включає чотири показники, які 

характеризують утруднення або простоту під час закладання або виймання 

ГНМ із ґрунту. Формуючи цю групу показників, використано правило 

мінімуму показників у групі, тобто широта не більше 10 показників. 

Більшість показників, включених у групу зносостійкості, є 

незалежними між собою або малозалежними. Це одна із потрібних умов для 

правильного застосування комплексного показника якості. В цілому 

зносостійкість, як експлуатаційна характеристика ГНМ і складова надійності, 

вибрана всупереч розповсюдженому правилу виключення властивостей 

надійності, як уже врахованих виробником продукції в рамках її 

ефективності. Саме довговічність об’єктів будівництва обчислюється 

десятками років, тому зносостійкість є відмінною перевагою для 

геотекстильних матеріалів. 

Показники безпечності не включені в ієрархічну структуру, оскільки 

ГНМ не є токсичними речовинами та за ступенем впливу на організм людини 

відносяться до малонебезпечних речовин (IV клас). 

Оскільки побудована ієрархічна структура показників ГНМ включає 29 

показників, що утруднює порівняльний аналіз рівня якості, то виникає 

необхідність у сумарній оцінці, коли в одному показнику об’єднується 

комплекс основних показників матеріалу, який визначає його придатність до 

використання за призначенням. Тому ієрархічна структура показників ГНМ 

для ландшафтної сфери використання була переведена в комплекс основних 

показників якості з врахуванням їх вагомості в загальній оцінці 
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досліджуваних зразків. Під час розробки комплексного показника якості 

передбачалося, що при виготовленні ГНМ різного цільового призначення 

гарантується такий набір їх властивостей, а отже, і рівень якості, який 

забезпечує виконання ними різноманітних функцій, і разом з цим, 

задовольняє найвищі потреби споживачів. Виходячи з даних табл. 4.1, були 

сформовані комбінації функцій ГНМ, що найповніше розкривають їх 

призначення і застосування у конкретних об’єктах ландшафтної архітектури, 

це: 

- розділення; 

- розділення + фільтрування; 

- розділення + фільтрування + армування; 

- розділення + фільтрування + захист; 

- розділення + фільтрування + дренаж; 

- розділення + фільтрування + дренаж + захист; 

- розділення + фільтрування + армування + захист. 

Після попереднього відбору показників була встановлена їх вагомість, 

а в комплекс були включені лише найбільш значущі показники в мінімально 

можливій кількості. Отриманий ранжувальний ряд найбільш значущих 

показників якості ГНМ для ландшафтного будівництва та їх коефіцієнтів 

вагомості залежно від поєднання функцій наведений у таблиці 4.3.  
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Таблиця 4.3 

Значення коефіцієнтів вагомості показників якості геотекстильних нетканих матеріалів 

Показник 

Коефіцієнти вагомості показників відповідно до комбінацій функцій 

Розділення Розділення+ 
фільтрування 

Розділення+ 
фільтрування+ 

армування 

Розділення+ 
фільтрування+ 

захист 

Розділення+ 
фільтрування+ 

дренаж 

Розділення+ 
фільтрування+ 

дренаж+ 
захист 

Розділення+ 
фільтрування+ 

армування+ 
захист 

Гранична міцність 0,22 0,11 0,14 0,14 0,07 0,11 0,15 

Водопроникність 0,19 0,22 0,15 0,15 0,23 0,17 0,11 

Відносне 

видовження на 

момент розірвання 

0,15 0,20 0,20 0,20 0,22 0,16 0,15 

Поверхнева 

щільність  
0,14 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,20 

Грейферна 

міцність 
0,11 0,05 0,06 0,10 0,04 0,08 0,08 

Товщина 0,10 0,18 0,18 0,17 0,20 0,20 0,19 

Залишкова 

міцність 
0,09 0,04 0,07 0,04 0,03 0,07 0,12 
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Середня відносна гарантована помилка коефіцієнтів вагомості 

досліджуваних ГНМ при ймовірності 0,95 знаходилась у межах 6-10%, а 

коефіцієнти варіації змінювались в інтервалі 0,15-0,80. 

Як видно із даних табл. 4.3, перелік показників якості включає 

показники різних груп властивостей, що дозволяє оцінювати геотекстильні 

неткані матеріали одним комплексним показником, аналізувати їх рівень 

якості, розділяти за градаціями якості та відповідно оптимізувати асортимент 

великих груп досліджуваних матеріалів залежно від функційної здатності. 

 

 

4.3. Формування оптимального асортименту геотекстильних 

нетканих матеріалів для ландшафтної сфери використання 

 

 

Під час вибору ГНМ для конкретного об’єкта будівництва необхідно 

враховувати, що вони є поліфункційними, а диференційованість окремих 

функцій або їх комбінацій проявляється з урахуванням конкретного 

цільового використання, кліматичного, ландшафтного (природного, 

антропогенного) середовища. Для оцінювання ГНМ за комплексним 

показником якості була використана функція бажаності [84]. Інтервал 

значень функції бажаності розбитий на відрізки: 

- погано – < 0,37; 

- задовільно – 0,37 – 0,62; 

- добре – 0,63 – 0,79; 

- відмінно –  0,80. 

Вибір і обґрунтування меж значень одиничних показників було 

здійснено на основі аналізу діючих нормативних документів, узагальнення 

інформації літературних джерел, даних виробників, а також за результатами 

проведених досліджень [69, 70, 73, 76]. Так, як часто нормативні значення 



113 

 

подані у вигляді інтервалів, то для співвідношення у комбінаціях функцій їх 

розглядали як підмножини чисел, що контактують між собою, та 

використовували діаграми Ейлера для проведення логічних операцій. 

Значення показників, що відповідають межам «відмінно» і «погано», обирали 

аналізуючи області перетину кіл відповідних функцій (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Діаграма Ейлера для комбінації функцій «розділення + 

фільтрування + армування» 

 

Для визначення показників бажаності одиничних показників dі були 

визначені коефіцієнти a0 і a1 у рівняннях переходу до безрозмірної величини 

уі із використанням встановлених меж показників. Розрахункові значення уі, 

що відповідає розмірному значенню i-го показника якості для обраних 

комбінацій функцій, та значення меж «відмінно» і «погано» подані у додатку 

Е. 

Для розрахунку комплексного показника якості (К) використовували 

формули 4.1 і 4.2. 

kK d i

n
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Розділення

ФільтруванняАрмування
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Проміжні результати розрахунків наведені у додатку Ж, значення 

комплексних показників якості зведені у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Значення комплексного показника якості геотекстильних 

нетканих матеріалів 

Комбінації  
функцій 

Комплексний показник якості  
варіантів геотекстильних нетканих матеріалів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Розділення 0,66 0,60 0,78 0,76 0,78 0,89 0,87 0,81 0,93 

Розділення+ 
фільтрування 

0,45 0,40 0,57 0,51 0,64 0,81 0,79 0,76 0,88 

Розділення+ 
фільтрування+ 

армування 
0,35 0,29 0,54 0,51 0,74 0,84 0,86 0,71 0,91 

Розділення+ 
фільтрування+ 

захист 
0,40 0,34 0,49 0,37 0,72 0,86 0,88 0,71 0,92 

Розділення+ 
фільтрування+ 

дренаж 
0,54 0,48 0,54 0,38 0,76 0,88 0,90 0,82 0,94 

Розділення+ 
фільтрування+ 

дренаж+ 
захист 

0,50 0,44 0,53 0,37 0,74 0,87 0,88 0,78 0,93 

Розділення+ 
фільтрування+ 

армування+ 
захист 

0,34 0,28 0,53 0,50 0,73 0,83 0,85 0,70 0,90 

 

Оцінюючи результати за визначеними градаціями якості, а відповідно 

можливості виконання функцій, зробимо висновок, 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. Комплексні показники якості вар. 1, вар. 3, вар. 4 для 
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комбінацій функцій мають оцінку «задовільно», крім того, вар. 1 не 

рекомендуємо для виконання функції армування; вар. 4 – функції захисту і 

дренажу. Оцінки «погано» встановлені для вар. 2 у комбінаціях, де на 

перший план також виходять армування і захист. Функцію розділення 

можуть виконувати усі досліджувані зразки, проте вар. 2 має оцінку 

«задовільно». 

Також комплексне оцінювання рівня якості було проведене для 

варіантів геотекстильних нетканих матеріалів, що піддавалися натурним 

випробуванням. Результати визначення комплексного показника якості 

представлені у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Значення комплексного показника якості геотекстильних 

нетканих матеріалів після натурних випробувань 

Комбінації  
функцій 

Комплексний показник якості варіантів геотекстильних нетканих 
матеріалів після натурних випробувань 

протягом 12 місяців  протягом 24 місяців 
3 8 6 7 8 

Розділення 0,74 0,78 0,80 0,77 0,78 
Розділення+ 
фільтрування 0,58 0,74 0,74 0,72 0,76 

Розділення+ 
фільтрування+ 

армування 
0,59 0,71 0,81 0,81 0,73 

Розділення+ 
фільтрування+ 

захист 
0,59 0,71 0,82 0,82 0,73 

Розділення+ 
фільтрування+ 

дренаж 
0,61 0,80 0,82 0,82 0,82 

Розділення+ 
фільтрування+ 

дренаж+ 
захист 

0,62 0,77 0,83 0,83 0,80 

Розділення+ 
фільтрування+ 

армування+ 
захист 

0,60 0,70 0,81 0,81 0,72 
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Для вар. 3 і вар. 8 після 12 місяців досліджень значення комплексних 

показників якості у визначених функцією бажаності межах не змінилися, 

тобто залишилися на рівні «задовільно» і «добре» відповідно. У 

досліджуваних зразків, що навантажувалися протягом 24 місяців, 

спостерігається зниження оцінок для вар. 6, вар. 7 та незначне підвищення 

оцінок для вар. 8. Дані зміни для вар. 8 можна пояснити тим, що на момент 

початку натурних випробувань досліджуваний зразок характеризувався 

нефіксованою структурою нетканого полотна, у процесі експлуатації 

значення фізико-механічних показників підвищилося за рахунок ущільнення 

волокон. У зв’язку з кольматацією досліджуваних зразків ГНМ спостерігаємо 

нижчі оцінки для комбінації функцій розділення і фільтрування. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Геотекстильні неткані матеріали, як частина сукупності 

геосинтетичних матеріалів, у конструкціях, де вони застосовуються, 

виконують основні функції – розділення, фільтрування, армування, дренаж і 

захист. Встановлено, що геотекстильні неткані матеріали є поліфункційними, 

тобто одразу характеризуються здатністю виконувати декілька функцій у 

комбінаціях, що залежать від об’єкта будівництва. 

2. Визначено, що у об’єктах ландшафтної архітектури геотекстильні 

неткані матеріали застосовуються з метою здійснення 6 комбінацій функції. 

Під час вибору геотекстильних нетканих матеріалів для будівництва даних 

об’єктів необхідно враховувати особливості конструкції, стан навколишнього 

середовища, характеристики досліджуваних матеріалів. 

3. Доведена необхідність дослідження наявної номенклатури 

показників властивостей геотекстильних нетканих матеріалів з метою 

побудови ієрархічної структури показників якості. Ієрархічна структура 
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сформована із застосуванням аналітичних та кваліметричних методів. 

Номенклатура основних показників якості геотекстильних нетканих 

матеріалів для ландшафтної сфери використання вибрана за допомогою 

експертних оцінок. Встановлена номенклатура показників підтверджує 

вимоги спеціалістів та споживачів до геотекстильних нетканих матеріалів 

ландшафтного призначення і дозволяє всебічно оцінювати якість матеріалів, 

оптимізувати їх асортимент з урахуванням поліфункційності. 

4. Здійснено оцінювання комплексного показника якості 

геотекстильних нетканих матеріалів з використанням функції бажаності. 

Використання у будь-яких об’єктах ландшафтної архітектури можливе для 

вар. 5-9, що мають оцінки «добре» і «відмінно». Вар. 1-4 мають 

експлуатуватися у конструкціях обмежено або з повним контролюванням 

чинників, що впливають на фізико-механічні властивості геотекстильних 

нетканих матеріалів. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ГЕОТЕКСТИЛЮ ПІД ЧАС 

НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

 

5.1. Вплив біодеструкторів на зносостійкість геотекстильних 

нетканих матеріалів 

 

 

Рівень показників геотекстильних нетканих матеріалів впливає на 

зносостійкість конструкцій будівництва, тому необхідні дослідження зміни 

значень під дією зовнішніх чинників. Оцінювання функційних властивостей 

ГНМ проводиться з урахуванням сировинного складу, наявності матеріалів 

вторинної переробки, умов застосування (атмосферних, забруднення ґрунтів, 

хімічне або теплове середовище), опору гідролізу, окисленню, 

мікробіологічним впливам, контакту з твердими чи рідкими відходами, 

навантажень, що повторюються. 

Міцність геотекстилю залежить від мікроструктури полімерів, їх 

орієнтації після механічного оброблення, діаметру волокон, а також площі 

поверхні для полотен, що піддаються окисленню і УФ-опроміненню. Над 

землею, до укладання у ґрунт, на ГНМ впливають тепло, вологість, опади, 

озон, кисень повітря, наявність оксидів нітрогену і сульфуру, загальне 

забруднення повітря. Однак термін дії перелічених деструкторів обмежений 

часом зберігання, транспортування, монтажу (укладання), тому 

зносостійкість змінюється не суттєво у разі дотримання вимог будівництва 

[71]. 

Найбільших втрат ГНМ зазнають під землею внаслідок дії таких 

факторів як рН, гранулометричного складу ґрунту, температури, вмісту 

вологи, наявності кисню та мікроорганізмів. Хімічна деструкція (розривання 
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ланцюгів полімерів, зшивання, набухання чи розчинення, втрата інгредієнтів 

полімерного з’єднання, збільшення ступеня кристалічності) залежить від 

типу полімеру та кислотності або лужності ґрунту. Лужний гідроліз волокон 

поліестеру відбувається за значення рН більше 10, тривалість експлуатації 

матеріалів з даної сировини потрібно обмежувати. Внутрішній гідроліз за 

нормальних умов проходить за усіх значень рН по поперечному перерізі 

волокон. Процес можна сповільнити під час використання волокон 

поліестеру з високою молекулярною масою і обмеженим розгалуженням 

ланцюгів, відсутністю кислот у ґрунті. 

Науковцями та практиками [35, 36, 120, 128] висловлено теоретичні 

уявлення про механізм дії мікроорганізмів на текстильні матеріали в умовах 

їх експлуатації та доведено, що під впливом різних чинників стійкість цих 

матеріалів до біопошкоджень знижується. Аналіз виявлених випадків 

мікробіологічних ушкоджень показує, що їх виникнення, характер та 

інтенсивність розвитку залежать від властивостей, стану та умов 

використання текстильного матеріалу, агресивності мікроорганізму, 

тривалості та умов взаємодії пари «текстильний матеріал-мікроорганізм», а 

також низки інших факторів, що сприяють цій взаємодії [34, 86]. 

Ґрунт – опідзолений чорнозем, вміст гумусу до 1,6-4,0%. Встановлено, 

що гумус, як компонент ґрунту, є найсприятливішим середовищем 

життєдіяльності різноманітних видів мікроорганізмів. Мікрофлора ґрунту 

представлена безліччю видів бактерій: гнильні, нітрифікуючі, азотофіксуючі, 

які розкладають клітковину, сіркобактерії тощо. Серед них можуть бути 

аероби і анаероби, спороутворюючі та неспороутворюючі. У ґрунті містяться 

різноманітні гриби, найпростіші, водорості, віруси [113]. Кількість 

мікроорганізмів у ґрунті значна: від сотень мільйонів до мільярдів особин у 1 

г ґрунту. Склад і кількість мікрофлори ґрунту залежать від її вологості, 

температури, кислотності, характеру і кількості поживних речовин у ньому.  
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Після закінчення терміну перебування під навантаженням досліджувані 

зразки аналізували методом візуального огляду зовнішнього вигляду 

геотекстильного нетканого полотна (як до, так і після чистки), виявляли 

зміни, що помітні у структурі цього полотна, фіксували ознаки його 

пошкодження та окремих волокон під час мікроскопії, проводили 

мікробіологічне дослідження [109]. Результати дослідження порівнювали з 

характеристиками зразків, які не піддавалися мікробіологічному 

навантаженню. Після виймання ГНМ із ґрунту було зафіксовано різний 

ступінь закольматованості зразків та пошкодження внаслідок проростання 

коріння рослин (рис. 5.1-5.4).  

  
а        б 

Рис. 5.1. Фотографічне зображення кольматування після натурних 
випробувань протягом 12 місяців (збільшення 500х):  

а – вар. 3; б – вар. 8 
 

Так, після 12 місяців кольматація спостерігається, але розташування 

локальне, у більшості випадків поверхневе. За рахунок фіксованої структури 

у вар. 3 частинки ґрунту проникли глибше у товщу полотна. Розволокненість 

вар. 8 забезпечує затримання частинок на поверхні. 

Закольматованість після 24 місяців випробувань значна для усіх 

досліджуваних зразків, проникнення наскрізне. Для вар. 7 характерне 

заповнення пор великою кількістю частинок ґрунту на відміну від вар. 6, що 

має аналогічне оброблення, за винятком просочення. Вар. 8 кольматований 

також у всій площині. 
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а        б 

 
в 

Рис. 5.2. Фотографічне зображення 

кольматування після натурних 

випробувань протягом 24 місяців 

(збільшення 500х): а – вар. 6; б – 

вар. 7; в – вар. 8 

 

 

  
Рис. 5.3. Фотографічне зображення проростання коріння рослин 

після натурних випробувань протягом 12 місяців (збільшення 500х)  

(вар. 8) 
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а       б 

 
в 

Рис. 5.4. Фотографічне зображення 

стану проростання коріння рослин 

після натурних випробувань 

протягом 24 місяців (збільшення 

500х): а – вар. 6; б – вар. 7; в – вар. 

8 

 

Пошкодження за рахунок проростання коріння рослин спостерігається 

як наскрізне, так і поверхневе. Проростання з утворенням поперечного 

отвору зафіксоване після обох періодів випробування, розміри пошкодження 

залежать від діаметру коріння, виду рослин. Вростання у товщу 

геотекстильних нетканих полотен коріння хоча і впливає на фізико-механічні 

показники геотекстилю, однак також може вважатися фактором, що 

додатково ущільнює структуру полотен, утворюючи каркас. 

Після зовнішнього огляду було проведене мікроскопічне дослідження 

волокон досліджуваних зразків, що піддавалися натурним випробуванням. 

Волокна контрольних полотен мали гладку поверхню без дефектів, що 

продемонстровано на рис. 5.5. 
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а    б 

Рис. 5.5. Фотографічне зображення поздовжнього вигляду волокон 

до натурних випробуваннь (збільшення 200х):  

а – поліестеру; б – поліпропіленових 

 

Під час мікроскопічного дослідження зразків після закопування 

виявили сліди деструкції, як на поліестерних, так і поліпропіленових 

волокнах: потовщення окремих ділянок волокон, розтріскування у місцях 

найбільшого набухання, появу поздовжніх тріщин різної довжини (рис. 5.6, 

5.7). 

  
а      б 

Рис. 5.6. Фотографічне зображення пошкоджень волокон 
поліестеру після закопування (збільшення 200х): а – локальне 

потовщення з улоговинами; б – здуття 
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а      б 

 
в 

Рис. 5.7. Фотографічне зображення 

пошкоджень поліпропіленових 

волокон після закопування 

(збільшення 200х): а – тріщина; б – 

локальне потовщення з 

улоговинами; в – початкові 

руйнування у місцях 

деформування 

 

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 (рис. 5.6, а). Окремі 

потовщення в результаті набухання виглядають надутими ділянками 

(здуттям) (рис. 5.6, б). Найбільш поширена зміна в макроструктурі волокон 

поліестеру спостерігається у вигляді локального потовщення в результаті 

набухання. 

Пошкодження поліпропіленових волокон відрізняються як формою, так 

і розмірами. Виявлені пошкодження мають вигляд тріщин різної довжини і 

ширини (рис. 5.7, а). Крім цього, помітні локальні потовщення без улоговин 

та з явними глибокими улоговинами (рис. 5.7, б). Поздовжні потовщення у 
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місцях їх деформування (згину) мають початкові поперечні руйнування (рис. 

5.7, в), що можна пояснити накопиченням перерозподіленого силового 

навантаження у структурі волокна. 

Виявлені пошкодження також є наслідком мікробіологічної деструкції. 

Поживним середовищем для активного росту та розмноження 

мікробіологічних деструкторів синтетичних волокон виступають барвники, 

замаслювачі, просочення тощо. Наявність даних речовин сприяє 

поверхневим пошкодженням, тому що мікроорганізми частково 

розрихлюють поверхню, але не руйнують цілісність волокна.  

Порівняно з мікробіологічною деструкцією целюлозовмісних волокон, 

які піддаються повному руйнуванню протягом 14-17 днів [12, 71], 

поліестерні і поліпропіленові волокна помітно пошкоджуються в активному 

ґрунтовому середовищі через 24 місяці. Тому визначали чисельність 

мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

(МАФАнМ), пліснявих грибів, дріжджів, що виражається кількістю 

колонієутворюючих одиниць (КУО у 1 г чи 1 см3 продукту). Встановлення 

можливих родів мікроорганізмів базувалося на результатах досліджень [71], 

де встановлено, що на текстильних матеріалах розмножуються бактерії: 

Achromobacter sp., Cellulomonus sp., Cellulobacillus myxogenes, Bac. 

aporchoeus, Cellvibrio fulvus, Corinebacterium fimi, Bact. cellulolyticum flavum, 

Bacillus cellulose disalvens, Cytophaga rubra, Sporocytophaga myxococcoides 

тощо, та гриби: Aspergillus, Penicillium, Alternaria kikuchiana, Chaetomium, 

Cladosporium herbatum, Fusarium oxysporum, Macrosporium consortiale, 

Trichoderma, Verticillium alboatrum тощо. 

Загальна кількість МАФАнМ у контрольних зразках становила 3,8-

8,2 тис. мікробних клітин у 1 г матеріалу, зростання мікробіологічного 

зараження ГНМ після перебування у ґрунті протягом 12 та 24 місяців 

наведено у табл. 5.1, 5.2 відповідно.  
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Таблиця 5.1 

Ступінь мікробіологічного зараження ГНМ після перебування у 

ґрунті протягом 12 місяців 

Вар. 
зразк

а 

МАФАнМ, 
КУО у 1 г 

Гриби, 
КУО в 1 г 

Дріжджі, 
КУО в1 г 

контроль
-ний 

після 
закопуванн

я 

контроль
-ний 

після 
закопуванн

я 

контроль
-ний 

після 
закопуванн

я 
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 

 

Таблиця 5.2 

Ступінь мікробіологічного зараження ГНМ після перебування у 

ґрунті протягом 24 місяців 

Вар. 
зразк

а 

МАФАнМ, 
КУО у 1 г 

Гриби, 
КУО у 1 г 

Дріжджі, 
КУО у 1 г 

контроль
-ний 

після 
закопуванн

я 

контроль
-ний 

після 
закопуванн

я 

контроль
-ний 

після 
закопуванн

я 
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 

 

За морфологічними ознаками гриби було ідентифіковано до родів 

Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. Облік загального мікробіологічного 

забруднення виявив, що, у середньому, у контрольних зразках на бактерії 

припадає 96,5%, гриби та дріжджі – 3,5%, після витримування досліджуваних 

зразків у ґрунті співвідношення дещо змінилося і становило 99,9% і 0,1% 

відповідно, що можна пояснити превалюванням бактерій у біоценозі ґрунтів. 

Як видно з даних таблиці 5.1, після 12 місяців випробування у ґрунті 

кількість бактерій зросла у 208 разів, грибів – у 30 разів, дріжджів – у 2 рази. 

Згідно з даними табл. 5.2, після 24 місяців спостерігаємо збільшення одиниць 

грибів і дріжджів у 41 раз. Кількість бактерій на рівні 7,9х108 для вар. 7 і 
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9,7х108 для вар. 8 характеризує значний ріст показника під час тривалої 

експлуатації у ґрунті. 

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. Зростання у 45 

разів чисельності грибів і дріжджів може бути наслідком застосування 

просочувальної композиції під час виготовлення вар. 7.  

Однак, можна зробити висновок, що загальна мікробіологічна 

забрудненість досліджуваних геотекстильних нетканих матеріалів на одному 

рівні, тобто не залежить від виду волокна матеріалу. Мінімізувати 

мікробіологічний вплив на ГНМ під час експлуатації можливо враховуючи 

структуру полотна (відкриту площу для пошкодження), стійкістю до дії води, 

кислот, лугів, перепаду температури, УФ-опромінення.  

 

 

5.2. Дослідження зміни фізико-механічних показників 

геотекстильних нетканих матеріалів після натурних випробувань 

 

 

У результаті натурних випробувань зазнають зміни фізико-механічні 

показники геотекстильних нетканих матеріалів. Їх дослідження дає 

можливість оцінювати експлуатаційні властивості у об’єктах ландшафтного 

будівництва і прогнозувати термін служби. Визначенню показників міцності 

та повітропроникності передували дослідження структурних показників, 

зокрема, поверхневої щільності, товщини, об’ємної щільності, пористості.  

За період натурних випробувань ГНМ виконували функції розділення, 

фільтрування, дренажу та піддавалися впливу тиску, температури, вологи, 

ґрунту тощо, тому спостерігається погіршення значень показників.  
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Результати дослідження зразків після 12 місяців експлуатації 

представлені у табл. 5.3.  

Таблиця 5.3 
Значення показників геотекстильних нетканих матеріалів після 

натурних випробувань протягом 12 місяців 

Варіант 
зразка 

Поверхнева 
щільність, 

г/м2 

Товщина, 
мм 

Об’ємна 
щільність, 

г/м3 

Пористість, 
% 

Повітропроникність, 
дм3/(м2с) 

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

 

Аналізуючи дані табл. 5.3, можна стверджувати, що за рахунок 

накопичення у порах матеріалу частинок ґрунту збільшується поверхнева 

щільність. 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 навпаки зафіксували 

зменшення товщини до 1,47 мм, оскільки структура не фіксована, більше 

піддається стисканню. Повітропроникність обох зразків зменшилася, при 

чому вар. 3 характеризується більшим значенням показника – 835 дм3/(м2с), 

за рахунок меншої зміни товщини та впливу оброблення. Дані дослідження 

зразків після закопування на 24 місяці згруповані у табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 
Значення показників геотекстильних нетканих матеріалів після 

натурних випробувань протягом 24 місяців 

Варіант 
зразка 

Поверхнева 
щільність, 

г/м2 

Товщина, 
мм 

Об’ємна 
щільність, 

г/м3 

Пористість, 
% 

Повітропроникність, 
дм3/(м2с) 

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 
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Після 24 місяців натурних випробувань також 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. Разом з тим, повітропроникність даного зразка не 

змінилася і залишилася на рівні 795 дм3/(м2с). У решти зразків 

повітропроникність зменшилася, при чому значення показника вар. 7 

становить 117 дм3/(м2с), що пояснюється значним заповненням пор 

частинками ґрунту. Таким чином, зміна значень показників залежить від 

ступеня закольматованості, структури матеріалів та їх оброблення. 

Так, після 12 місяців натурних випробувань поверхнева щільність 

змінюється не суттєво на 11,0% і 8,6% для вар. 3 і вар. 8, на відміну від 

значень показника після 24 місяців. Повітропроникність протягом обох 

термінів продовжує знижуватися, однак геотекстильні неткані матеріали не 

втрачають проникність. Найбільші зміни характерні для вар. 7 – зменшення 

повітропроникності на 89,2%, однак це пояснюється зростанням поверхневої 

щільності на 92,3%. У зразків термофіксованих, каландрованих 

спостерігається поступове зниження повітропроникності на 36,6% після 12 

місяців і на 57,3% після 24 місяців. Ураховуючи зміни показників після 

натурних випробувань, можна зробити висновок, що найстабільнішими за 

структурними характеристиками залишаються термофіксовані, каландровані 

зразки (вар. 3, вар. 6), хоча і спостерігається зменшення повітропроникності. 

Також показником, що характеризує мікробіологічну стійкість та 

зносостійкість, є втрата міцності за певний період мікробіологічного 

навантаження відповідно до EN 12225:2000 «Geotextiles and geotextile-related 

products. Method for determining the microbiological resistance by a soil burial 

test». Отримані після мікробіологічного навантаження значення показників 

фізико-механічних властивостей свідчать про те, що навіть при наявних 

слідах мікробіологічної деструкції, втрата міцності ГНМ незначна (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Зміна показників міцності ГНМ після натурних випробувань 

протягом 12 місяців 

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 

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 

 

Після 12 місяців експлуатації полотен спостерігається зростання 

показника граничної міцності вар. 3 із 6,12 кН/м до 6,30 кН/м за довжиною та 

із 4,66 кН/м 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. Значення показника відносного видовження на момент 

розірвання обох зразків зменшилися і становить 45% та 86% відповідно. 

Після подальшого випробування протягом наступних 12 місяців для усіх 

досліджуваних зразків є характерним зниження значень показника граничної 

міцності (табл. 5.6).  

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. Як і у попередньому періоді 

випробувань, значення показника відносного видовження на момент 

розірвання мають тенденцію до зниження. За 24 місяці натурних 

випробувань гранична міцність зразків зменшилася у середньому на 7% за 

довжиною та збільшилася на 13% за шириною геотекстильного полотна. 
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Гранична міцність вар. 7 зменшилася на 7% за довжиною та 18% за 

шириною, що є найсуттєвішою зміною серед усіх досліджуваних зразків. 

Таблиця 5.6 

Зміна показників міцності ГНМ після натурних випробувань 

протягом 24 місяців 

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 

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 

 

Максимальне зниження відносного видовження на момент розірвання 

за шириною полотна спостерігається для вар. 7 після 24 місяців 

випробування – 65% до контролю. Також зафіксовано зменшення значень 

показника відносного видовження за довжиною на 6% і за шириною на 22% 

після 12 місяців випробування та відповідно на 14% і 28% після 24 місяців. 

Зміна значень відносного видовження на момент розірвання найбільш 

помітна за шириною нетканого полотна уже через 12 місяців, подальше 

зменшення відбувається на рівні зі зміною значення показника за довжиною. 

Визначене зниження показника відносного видовження на момент розірвання 

можна пов’язати з постійним тиском на досліджувані зразки шарів ґрунту з 

фіксацією структури геотекстильних полотен під час випробування. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Проведені натурні випробування протягом 12 і 24 місяців дозволили 

теоретично і експериментально підтвердити, що пошкодження, яких зазнали 

досліджувані геотекстильні неткані матеріали, спричинені дією чинників 

навколишнього середовища (тиск, температура, волога тощо) та активністю 

мікроорганізмів у ґрунті. 

2. У результаті мікробіологічних досліджень встановлено, що після 

закопування досліджуваних зразків у ґрунт у змивах переважають бактерії до 

99,9% та лише 0,1 % колонії грибів і дріжджів. Ріст мікробіологічного 

забруднення спостерігався на всіх варіантах зразків не залежно від 

сировинного складу, і волокна поліестеру, і волокна поліпропілену мали 

характерні біопошкодження (локальні потовщення і здуття внаслідок 

набухання, улоговини, тріщини різних розмірів). Повної деструкції волокон 

не виявлено. 

3. 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 оброблення та характеристики ґрунту, конструкції 

об’єктів будівництва. 

4. Вперше вивчено вплив волокнистого складу, будови та 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. 

Список праць, у яких опубліковано основні положення дисертації, 

представлено у додатку З.  
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ 

ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРАКТИКУ БУДІВНИЦТВА 

 

 

Широкий асортимент геотекстильних нетканих матеріалів на ринку 

України дає можливість суб’єктам господарської діяльності обирати 

економічно вигідні кошторисні плани будівництва. Враховуючи фізико-

механічні властивості та отримані комплексні показники якості 

досліджуваних ГНМ, їх доцільно використовувати в облаштуванні об’єктів 

ландшафтної архітектури. Впровадження результатів досліджень 

здійснювалося на базі ПрАТ «Миргородкурорт» під час облаштування 

територій лікувально-оздоровчих закладів за договором про надання 

консультаційних послуг (додатки К, Л). 

Для розрахунку економічного ефекту (Е) від впровадження ГНМ у 

об’єкти ландшафтної архітектури використовували формулу 6.1. 

 

ВБВБЕ ГНМмб  .. ,     (6.1) 

 

де ВБ мб ..  – вартість будівництва з використанням загальноприйнятих 

будівельних матеріалів, грн.; 

ВБГНМ  – вартість будівництва з використанням геотекстильних 

нетканих матеріалів, грн. 

Вартість будівництва з використанням загальноприйнятих будівельних 

матеріалів розраховували за формулою 6.2. 

 

ВВКВКВБ мбгодмашгодмашгодлюдгодлюдмб ....... .  ,  (6.2) 
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де К годлюд.  – витрати праці робітників-будівельників, люд. год.; 

В годлюд.  – вартість 1 люд. год. праці робітників-будівельників, грн.; 

К годмаш.  – тривалість експлуатації машин і механізмів, маш. год.; 

В годмаш.  – вартість 1 маш. год. експлуатації машин і механізмів, грн.; 

В мб ..  – вартість будівельних матеріалів, грн. 

Вартість будівництва з використанням геотекстильних нетканих 

матеріалів розраховували за формулою 6.3. 

 

ВВВКВКВБ ГНМмбгодмашгодмашгодлюдгодлюдГНМ  ...... , (6.3) 

 

де ВГНМ  – вартість геотекстильних нетканих матеріалів, грн. 

Вартість 1 люд. год. відповідала середньому розряду складності робіт у 

будівництві, що становить 3,8. У вартості 1 маш. год. експлуатації 

будівельних машин і механізмів враховано заробітну плату робітників, що 

визначена на основі нормативних трудовитрат і вартості людино-години 

відповідного середнього нормативного розряду робітників; амортизаційні 

відрахування на повне відновлення; вартість матеріальних ресурсів на заміну 

частин, ремонт, технічне обслуговування, перебазування; вартість 

електроенергії та паливно-мастильних матеріалів; інші непрямі витрати 

[134]. 

Визначення загальної вартості будівельних робіт здійснювалося з 

урахуванням ресурсних елементних кошторисних норм для конкретних 

об’єктів. 

Влаштування основи земляного полотна зі щебеню, обробленого 

піскоцементною сумішшю, включає розсипання і розрівнювання щебеню із 

природного каменю (фракція 40-70 мм), його профілювання, планування і 

ущільнення з поливанням водою, розрівнювання і профілювання готової 
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суміші. Товщина шару основи складає 18 см, одиниця виміру площі об’єкту – 

1000 м2 основи. Основною технікою будівництва є автогудронатори, 

місткість 3500 л, автогрейдери, тип середній, потужність 99 кВт, котки 

дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т, котки дорожні 

самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т, машини поливально-мийні, 

місткість 6000 л. 

Під час влаштування прошарку з геотекстильного нетканого матеріалу 

склад робіт наступний: планування земляного полотна, укосів; розкладання 

рулонів ГНМ із використанням бульдозерів потужністю 79 кВт і котків 

дорожніх причіпних на пневмоколісному ходу масою 25 т. Результати 

розрахунків наведені у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

Вартість будівництва об’єктів ландшафтної архітектури  

Вид  
матеріалу 

Вартість праці 
робітників-

будівельників, 
грн. 

Вартість 
експлуатації 

машин і 
механізмів, 

грн. 

Вартість 
будівельних 
матеріалів, 
крім ГНМ, 

грн. 

Вартість 
варіанта 

ГНМ, грн. 

Загальна 
вартість 

будівництва, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 
Щебінь, 

оброблений 
піскоцементною 

сумішшю 

1356,19 8823,34 35020,00 - 45199,53 

Суцільний 
прошарок з 

ГНМ (разом із 
шаром щебеню) 

1092,03 1342,02 6000,00 

1 11094,82 19528,87 
2 11322,30 19756,35 
3 10919,04 19353,09 
4 14703,48 23137,53 
5 18115,68 26549,73 
6 17309,16 25743,21 
7 22024,20 30458,25 
8 15913,26 24347,31 
9 25126,20 33560,25 
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Продовження табл. 6.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Суцільний 

прошарок з 

ГНМ 

1277,35 435,29 - 

1 11094,82 12807,46 

2 11322,30 13034,94 

3 10919,04 12631,68 

4 14703,48 16416,12 

5 18115,68 19828,32 

6 17309,16 19021,80 

7 22024,20 23736,84 

8 15913,26 17625,90 

9 25126,20 26838,84 

 

Аналізуючи дані табл. 6.1, спостерігаємо зменшення витрат на 

будівництво основи земляного полотна з використанням ГНМ разом із 

шаром щебеню і влаштуванням суцільного прошарку з ГНМ на 45,3% 

(20484,58 грн.) і 60,2% (27205,99 грн.) відповідно. 

Економічний ефект у обох випадках відбувається за рахунок 

скорочення витрат на експлуатацію машин і механізмів та будівельні 

матеріали, навіть з урахуванням високої вартості геотекстильних нетканих 

матеріалів. 

Влаштування дренажів мілкого залягання із застосуванням звичайних 

будівельних матеріалів передбачає виконання підготовчих робіт, копання 

рівчаків, вдавлювання щебеню з природного каменю (фракція 20-40 мм) у 

ґрунт, укладання дренуючих труб з діаметром умовного проходу 100 мм, 

облаштування фільтруючої обсипки з гравію (фракція 5-10 мм) і дренуючого 

шару з піску природного. Одиницею виміру, що використана під час 

розрахунків, є 100 м.  

Під час виконання робіт з влаштування дренажів використовуються 

наступні машини і механізми: 

- автогрейдери, тип середній, потужність 99 кВт;  
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- трамбівки пневматичні при роботі від компресора; 

- компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 

686 кПа, подача 2,2 м3/хв.;  

- автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т;  

- електростанції пересувні, потужність 2 кВт;  

- машини шліфувальні кутові;  

- бульдозери, потужність 79 кВт. 

Результати розрахунків вартості влаштування дренажів подані у табл. 

6.2. 

Таблиця 6.2 

Вартість будівництва дренажів 

Вид  
матеріалів 

Вартість праці 
робітників-

будівельників, 
грн. 

Вартість 
експлуатації 

машин і 
механізмів, 

грн. 

Вартість 
будівельних 
матеріалів, 
крім ГНМ, 

грн. 

Вартість 
варіанта 

ГНМ, грн. 

Загальна 
вартість 

будівництва, 
грн. 

Щебенево-
піщана суміш 676,71 444,22 10340,30 - 11461,23 

Геотекстильні 
неткані 

матеріали 
741,49 205,93 8273,68 

1 332,63 9553,73 

2 339,45 9560,55 

3 327,36 9548,46 

4 440,82 9661,92 

5 543,12 9764,22 

6 518,94 9740,04 

7 660,30 9881,40 

8 477,09 9698,19 

9 753,30 9974,40 

 

Як видно з табл. 6.2, у середньому економічний ефект від 

впровадження ГНМ у влаштування дренажів становить 1752,02 грн. на 100 м 

або 15,3% від загальної вартості будівництва з використанням щебенево-

піщаної суміші. Зменшення витрат здійснюється за рахунок зменшення 
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тривалості експлуатації машин і механізмів та об’ємів природних 

мінеральних матеріалів (гравію, піску). 

Склад робіт, що виконуються під час влаштування тротуарів, 

передбачає планування та ущільнення земляного полотна котками дорожніми 

самохідними вібраційними гладковальцевими (маса 8 т.), розсипання та 

розрівнювання готової піщано-щебеневої суміші навантажувачами 

одноковшевими (вантажопідйомність 1 т.), ущільнення основи з поливанням 

водою машинами поливально-мийними (місткість 6000 л.). Товщина шару 

щебенево-піщаної суміші становить 12 см. Усі розрахунки здійснювалися на 

100 м2 доріжок та тротуарів, результати представлені у табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 

Вартість будівництва основи тротуарів 

Вид  
матеріалів 

Вартість праці 
робітників-

будівельників, 
грн. 

Вартість 
експлуатації 

машин і 
механізмів, 

грн. 

Вартість 
будівельних 
матеріалів, 
крім ГНМ, 

грн. 

Вартість 
варіанта 

ГНМ, грн. 

Загальна 
вартість 

будівництва, 
грн. 

Щебенево-
піщана суміш 

264,41 397,90 1630,68 - 2292,99 

Геотекстильні 
неткані 

матеріали 
132,21 157,81 815,34 

1 1109,48 2214,84 

2 1132,23 2237,59 

3 1091,90 2197,26 

4 1470,35 2575,71 

5 1811,57 2916,93 

6 1730,92 2836,28 

7 2202,42 3307,78 

8 1591,33 2696,69 

9 2512,62 3617,98 

 

Під час облатування основ тротуарів з використанням ГНМ 

спостерігається зменшення витрат на оплату праці робітників, експлуатації 

машин і механізмів, будівельних матеріалів на 48,2%, однак, позитивний 
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економічний ефект від впровадження геотекстилю у розрахунку на 100 м2 

складає 78,15 грн. (вар. 1), 55,40 грн. (вар. 2), 105,70 грн. (вар. 3).  

Для решти варіантів збільшення загальних витрат на будівництво 

становить у середньому 30,5% і залежить від вартості ГНМ, що 

застосовуються. Таким чином, варіювання витрат на геотекстильні неткані 

матеріали дозволяє контролювати збільшення загальної вартості будівництва 

у межах від 282,72 грн. до 1324,99 грн. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Встановлено, що економічна ефективність від впровадження 

геотекстильних нетканих матеріалів у практику будівництва об’єктів 

ландшафтної архітектури полягає у скороченні витрат на оплату праці 

робітників-будівельників, експлуатацію машин і механізмів, видів робіт та 

зменшенні об’ємів будівельних матеріалів, що традиційно 

використовувалися. Загальна вартість будівництва залежить також від 

вартості геотекстильних нетканих матеріалів. 

2. Економічний ефект під час влаштування 1000 м2 основи земляного 

полотна у середньому 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. 

3. Вартість облаштування основ тротуарів із застосуванням 

геотекстильних нетканих матеріалів переважає витрати на аналогічне 

будівництво без геотекстилю для варіантів 4-9, але спостерігається 

економічний ефект 48,2%, що полягає у зменшенні витрат на оплату праці 

робітників, експлуатації машин і механізмів, будівельних матеріалів без 

врахування вартості геотекстильних нетканих матеріалів.  
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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 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 
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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, 
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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 рішень підтверджено патентом на корисну модель України № 

106125 «Установка для дослідження водопроникності текстильних 

матеріалів». 
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Додаток А 

 

 

 
Рис. А.1. Класифікація геосинтетиків згідно з ГБН В.2.3-37641918-

544:2014  
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Рис. А.2. Класифікація геосинтетичних матеріалів згідно з ОДМ 

218.5.005-2010  
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Рис. А.3. Будівельна класифікація геосинтетичних матеріалів  
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Кількість пікселів рівнів сірого кольору 

 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 Вар. 5 Вар. 6 Вар. 7 Вар. 8 Вар. 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
39 0 0 0 0 0 0 0 12 0 
40 0 0 0 0 1 0 0 29 0 
41 0 0 0 0 0 0 0 69 0 
42 0 0 0 0 1 0 0 194 0 
43 0 0 0 0 5 0 0 364 0 
44 0 0 1 0 5 0 0 553 0 
45 0 0 3 0 0 0 0 881 0 
46 0 4 2 1 14 0 0 1171 0 
47 0 3 6 0 21 0 0 1469 0 
48 0 0 5 0 58 0 3 1747 0 
49 0 0 7 0 108 0 2 2247 0 
50 0 1 14 0 209 0 5 2436 0 
51 0 0 27 2 371 7 7 2744 0 
52 0 1 51 2 685 15 18 2922 0 
53 0 0 110 3 1223 57 41 3233 0 
54 0 1 209 4 1893 104 67 3972 0 
55 0 1 454 5 2954 141 98 4877 0 
56 0 0 824 3 4351 227 136 5589 0 
57 0 2 1705 15 6189 297 189 6661 0 
58 1 1 2796 26 8558 396 275 7577 0 
59 0 3 4391 19 11667 543 451 8513 0 
60 1 1 6450 24 15477 711 709 9325 0 
61 0 1 8414 29 20033 1052 1028 10370 0 
62 0 0 10533 47 25601 1488 1553 11423 0 
63 2 0 12829 65 32168 1984 2088 12301 0 
64 1 4 15896 119 39286 2543 2838 13486 0 
65 1 0 19573 212 47569 3219 3970 14800 0 
66 0 2 23711 304 56436 4184 5248 16767 0 
67 1 1 29196 529 66511 5735 6790 18712 0 
68 2 0 36094 819 76298 7230 8683 21072 0 
69 1 3 44432 1154 87034 8664 10689 23691 0 
70 2 2 54113 1696 98448 10598 12952 26759 0 
71 3 1 64342 2371 109533 12944 15777 30015 0 
72 2 5 75569 3183 122142 15398 18390 33254 0 
73 2 3 86873 4145 135355 18097 20671 37095 0 
74 4 1 99411 5586 147362 21347 23621 41632 0 
75 3 2 110741 7196 158174 24206 26705 45262 0 
76 2 6 123243 8879 169110 27084 30023 49814 0 
77 5 3 135786 11347 181534 30714 33924 53887 0 
78 1 2 148264 14145 193565 34182 37559 58496 0 
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
79 9 6 161186 17563 205065 37219 41171 63360 0 
80 4 6 175326 21732 215778 41243 45052 67437 0 
81 0 8 190136 25508 226520 44226 49144 71688 0 
82 4 18 206694 30206 236519 46672 52797 75412 0 
83 5 20 224845 35819 245975 49697 56876 78616 0 
84 6 26 240425 42204 254792 52758 61588 83057 0 
85 7 46 253740 49144 263159 55823 65768 86786 0 
86 9 78 267641 56121 272168 59533 70653 90287 0 
87 9 99 281495 63916 281950 63459 76132 93175 0 
88 14 167 294425 71733 288976 67212 81639 95609 0 
89 15 256 308489 81086 295095 71847 87450 98731 0 
90 9 363 320184 90658 301753 76945 95527 102429 0 
91 25 416 329395 101509 306707 82192 104039 107425 0 
92 15 470 337383 112084 311789 87046 112051 110625 0 
93 24 543 344826 122985 317785 92758 119405 113993 0 
94 32 599 350388 136401 324024 97885 124830 116683 0 
95 41 744 356199 148337 328397 102191 130372 121282 0 
96 30 913 361619 161043 332301 105919 133241 123484 0 
97 55 1113 365439 173264 335574 109440 135976 125118 0 
98 45 1499 366792 186237 334570 113305 139146 125533 0 
99 60 2186 365179 199703 332964 115679 141065 126319 0 
100 89 3122 364636 213700 330416 118573 143067 124833 1 
101 92 4482 363943 228089 325532 120210 144352 123814 2 
102 125 6105 361162 240390 320138 121279 144110 122375 1 
103 197 8576 358434 253952 313149 121241 145269 120454 6 
104 356 11844 353880 265276 306325 121302 145909 118356 18 
105 541 16473 347743 278692 300017 121400 144525 116142 49 
106 958 22477 341210 290798 295549 121739 143471 114098 121 
107 1573 30664 334616 303799 292270 121880 142327 112487 223 
108 2474 40923 329730 314950 285744 122016 139844 110117 498 
109 3955 53474 324771 325344 279959 122463 138971 107733 1010 
110 5689 67781 317251 336314 273328 123245 136229 105394 2122 
111 8260 83606 309996 345106 266359 123199 134116 104037 3318 
112 12201 102913 301919 352753 258280 123359 130834 100936 5346 
113 17459 123461 293730 361389 250049 123632 127824 99872 8378 
114 25438 146961 284908 365987 241914 123628 125648 97230 13067 
115 35681 172866 273110 369597 233582 123378 122851 95870 19335 
116 49073 201688 262287 372099 224887 123590 120443 94198 27952 
117 64575 231178 250608 373245 216922 123710 119757 94302 37680 
118 84732 264227 238410 373128 209370 124975 118737 95344 48908 
119 107158 298340 228494 371172 202411 127361 118953 97463 60903 
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
120 135808 333152 217107 369428 194661 131957 121982 99924 75495 
121 169497 368384 205275 363506 185025 135867 124918 101276 93085 
122 210077 402240 191974 356994 176554 137406 126776 100995 113621 
123 255817 432969 177770 349689 165559 136129 124634 99475 138473 
124 304380 462521 165828 341205 154486 132785 120036 96853 167522 
125 354403 486393 152967 331625 144583 128081 114197 93443 199007 
126 407023 506416 143001 321964 134693 122014 107279 89178 234356 
127 460004 521400 132853 310816 125441 117287 100183 85606 276114 
128 511475 533978 122610 300631 116456 110796 93662 82482 318457 
129 560138 539545 111995 288957 108614 105723 87874 78212 358889 
130 602597 542147 101916 275028 100889 99646 82364 74561 397216 
131 642416 540667 93013 262783 93683 94225 75922 70393 434423 
132 667268 532003 82148 250606 85819 89438 71383 67266 466461 
133 683519 519198 73572 237087 79623 85267 65655 63939 491189 
134 689971 502821 66079 227638 72626 79535 61084 60373 516418 
135 689203 481998 59324 215470 66821 75539 56607 57457 534779 
136 678452 462306 52374 203725 61758 71824 53088 54743 541343 
137 656281 439575 46098 191925 57264 66906 49315 52134 541131 
138 627921 416544 40093 179716 51879 63270 45975 48946 543265 
139 591817 391736 35292 168540 46535 59845 43005 46154 546586 
140 554789 368214 30407 157665 41797 56158 39330 43816 550324 
141 517775 344895 26473 146213 37641 52539 36645 41853 553274 
142 477600 320569 22741 135900 34346 49697 33681 39702 553500 
143 434152 298167 19654 126083 30658 46366 31193 37391 559640 
144 391991 274258 16827 116744 28009 43804 28937 35593 560372 
145 349924 252484 14397 108128 25564 41322 26923 34450 559697 
146 313629 231656 11936 99635 23428 38823 24607 33672 558368 
147 279023 211948 9936 92188 21175 36706 22488 32313 548750 
148 248259 195365 8283 84712 18950 35090 21146 31580 525538 
149 221496 179200 6763 78133 17170 33411 19812 30468 490418 
150 195960 164235 5585 71428 15459 30971 18385 28527 454659 
151 175505 149917 4606 66186 13908 28386 17209 26786 418398 
152 155839 137340 3755 60909 12520 25887 15544 24408 376653 
153 140582 126381 2834 56596 11338 23634 14232 22644 334966 
154 124916 116574 2311 51425 10150 20991 12895 20692 294142 
155 111596 106231 1764 47329 9125 19108 11652 19223 258223 
156 98903 97283 1455 44144 8205 17222 10395 17410 220938 
157 87272 88660 1057 40094 7422 15862 9272 16060 185098 
158 77333 81190 810 36436 6511 14330 8134 14800 154485 
159 68181 73761 594 33430 5988 12916 7512 13693 128666 
160 60473 67906 452 30576 5443 11564 6707 12425 105816 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

161 53978 62115 372 28039 4735 10619 6089 11645 84350 
162 47877 56380 299 25485 4169 9759 5383 10741 63954 
163 42370 51188 242 23597 3949 8731 4987 9955 45666 
164 38208 46870 205 21466 3489 8147 4409 9198 33038 
165 33826 42396 153 19495 3319 7392 3948 8642 23357 
166 30015 39021 154 17774 3017 6675 3495 8323 17259 
167 26593 35384 105 16400 2779 6256 3035 7885 12598 
168 23802 32345 99 14997 2479 5779 2762 7512 9228 
169 20951 29427 81 13859 2413 5566 2602 7106 7031 
170 18928 27300 86 12657 2148 5139 2464 6763 5265 
171 17004 24468 87 11522 1925 4710 2209 6244 3750 
172 15179 22567 68 10503 1773 4361 1947 5660 2784 
173 13697 20358 52 9691 1613 3857 1710 5297 2111 
174 12340 18891 65 9014 1433 3488 1562 4756 1584 
175 11048 17155 68 8168 1299 3016 1405 4369 1287 
176 10002 15568 48 7643 1215 2733 1259 4028 1000 
177 8962 14119 52 6858 1195 2395 1059 3588 643 
178 8272 12934 60 6538 1044 2057 980 3274 399 
179 7168 11793 55 5793 971 1770 840 2969 230 
180 6601 10829 44 5458 901 1673 735 2731 162 
181 6024 9927 44 5043 720 1458 612 2521 146 
182 5543 8824 32 4589 712 1361 618 2287 122 
183 5080 8042 18 4459 685 1249 532 2135 88 
184 4692 7438 11 4008 634 1081 464 1919 41 
185 4128 6786 4 3829 567 935 434 1706 23 
186 3796 6338 8 3711 515 910 400 1605 31 
187 3468 5735 10 3322 488 825 352 1404 20 
188 3085 5280 5 3099 443 706 340 1226 34 
189 2911 4978 8 2959 394 707 281 1183 36 
190 2535 4423 3 2628 362 550 248 1035 45 
191 2306 4172 4 2543 323 532 225 962 32 
192 2096 3787 2 2425 346 534 195 847 43 
193 1931 3547 3 2154 280 525 161 854 45 
194 1814 3269 4 2170 274 494 172 764 37 
195 1618 3034 1 2018 290 418 157 663 28 
196 1489 2842 2 1827 237 336 127 613 33 
197 1327 2687 2 1771 240 317 125 560 30 
198 1280 2469 0 1795 257 279 105 555 15 
199 1182 2342 2 1610 224 252 82 453 7 
200 1062 2193 2 1538 235 228 80 433 2 
201 1009 1942 3 1476 213 195 87 363 0 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

202 944 1872 1 1402 207 172 71 345 1 
203 839 1738 3 1323 171 173 54 339 0 
204 871 1616 2 1243 177 159 57 318 0 
205 790 1496 1 1215 176 148 52 295 0 
206 697 1452 2 1134 146 164 43 245 0 
207 653 1262 2 1111 176 190 29 234 0 
208 586 1186 1 1066 159 144 33 192 0 
209 583 1118 0 1037 157 121 33 199 0 
210 569 1047 3 963 162 93 35 134 0 
211 523 1033 1 950 147 111 33 163 0 
212 457 1013 2 927 137 92 30 128 0 
213 416 891 2 967 115 71 26 116 0 
214 411 818 0 881 120 90 19 139 0 
215 409 794 0 878 139 65 22 106 0 
216 333 723 2 789 116 57 23 101 0 
217 310 735 1 750 108 71 22 72 0 
218 341 696 1 787 120 53 15 103 0 
219 299 619 0 782 117 59 11 66 0 
220 285 631 1 730 105 51 17 76 0 
221 284 575 1 682 84 46 15 58 0 
222 275 520 0 695 85 48 11 67 0 
223 245 534 1 674 100 36 9 57 0 
224 231 433 0 630 89 36 12 51 0 
225 204 461 2 613 100 35 5 50 0 
226 235 482 1 564 103 45 7 43 0 
227 224 417 1 536 96 40 10 53 0 
228 205 406 1 533 83 41 9 25 0 
229 196 356 0 522 55 39 6 40 0 
230 208 355 0 486 86 40 10 38 0 
231 169 332 1 502 61 38 10 32 0 
232 161 352 1 477 85 37 12 43 0 
233 161 325 0 463 78 32 7 23 0 
234 154 322 1 474 74 35 6 28 0 
235 160 276 1 486 68 30 5 29 0 
236 142 284 0 411 75 28 10 29 0 
237 130 266 0 449 67 32 5 20 0 
238 144 254 0 445 61 33 5 19 0 
239 136 208 0 454 54 32 5 25 0 
240 119 226 1 416 47 22 6 23 0 
241 118 209 0 434 44 27 4 24 0 
242 117 206 0 434 60 11 7 27 0 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

243 102 200 0 419 38 32 3 18 0 
244 98 220 0 400 45 29 3 18 0 
245 109 201 0 390 57 14 7 19 0 
246 109 174 0 428 57 18 9 26 0 
247 95 145 0 402 72 18 11 27 0 
248 96 187 0 428 85 23 3 35 0 
249 98 167 0 410 72 21 4 37 0 
250 84 183 0 440 78 17 17 66 0 
251 102 200 0 360 93 37 17 60 0 
252 111 190 0 346 83 31 13 53 0 
253 149 255 0 329 41 24 7 52 0 
254 187 316 0 289 24 31 4 60 0 
255 34 90 0 111 1 8 5 22 0 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 

Розрахункові значення безрозмірного додаткового параметру, що відповідає розмірному значенню i-го показника 
якості для функції розділення 

Показник Градації показника якості a0 a1 y1 y2 y3 погано відмінно 
1. Гранична міцність, кН/м 2,5 5 -1,53 0,612 0,57528 0,08568 1,32192 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 2 2,5 -6,12 3,06 2,2338 1,683 1,683 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 30 50 -2,295 0,0765 4,8195 3,1365 1,4535 

4. Поверхнева щільність, г/м2 90 200 -1,2518182 0,013909091 0,139090909 0,083455 0,4868182 
5. Грейферна міцність, Н 250 500 -1,53 0,00612 -0,1224 -0,12852 2,30724 
6. Товщина, мм 0,44 0,45 -67,320028 153,0000635 107,1000448 78,03003 52,020022 
7. Залишкова міцність, % 50 100 -1,53 0,0306 1,53 1,53 1,53 

 
Продовження табл. Е.1 

Показник y4 y5 y6 y7 y8 y9 
1. Гранична міцність, кН/м 2,05632 2,3868 3,28644 3,9474 1,15056 3,7944 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 1,9278 2,3868 2,2644 2,5092 1,8972 2,2032 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 0,612 0,153 1,836 0,918 4,59 2,2185 

4. Поверхнева щільність, г/м2 0,3894545 1,001455 1,53 1,446545 1,112727 3,073909 
5. Грейферна міцність, Н 1,7442 2,76624 1,97676 3,19464 0,77724 3,61692 
6. Товщина, мм 39,780017 65,79003 94,86004 107,1 221,8501 159,1201 
7. Залишкова міцність, % 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Таблиця Е.2 
Розрахункові значення безрозмірного додаткового параметру, що відповідає розмірному значенню i-го показника 

якості для комбінації функцій розділення+фільтрування 

Показник Градації показника якості a0 a1 y1 y2 y3 погано відмінно 
1. Гранична міцність, кН/м 2,5 7 -0,85 0,34 0,3196 0,0476 0,7344 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 2 3 -3,06 1,53 1,1169 0,8415 0,8415 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 30 50 -2,295 0,0765 4,8195 3,1365 1,4535 

4. Поверхнева щільність, г/м2 140 200 -3,57 0,0255 -1,02 -1,122 -0,3825 
5. Грейферна міцність, Н 250 500 -1,53 0,00612 -0,1224 -0,12852 2,30724 
6. Товщина, мм 0,45 0,95 -1,3769991 3,059998031 2,111398626 1,529999 1,0097993 
7. Залишкова міцність, % 50 100 -1,53 0,0306 1,53 1,53 1,53 
 

Продовження табл. Е.2 

Показник y4 y5 y6 y7 y8 y9 

1. Гранична міцність, кН/м 1,1424 1,326 1,8258 2,193 0,6392 2,108 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 0,9639 1,1934 1,1322 1,2546 0,9486 1,1016 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 0,612 0,153 1,836 0,918 4,59 2,2185 

4. Поверхнева щільність, г/м2 -0,561 0,561 1,53 1,377 0,765 4,3605 
5. Грейферна міцність, Н 1,7442 2,76624 1,97676 3,19464 0,77724 3,61692 
6. Товщина, мм 0,7649995 1,285199 1,866599 2,111399 4,406397 3,151798 
7. Залишкова міцність, % 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Таблиця Е.3 
Розрахункові значення безрозмірного додаткового параметру, що відповідає розмірному значенню i-го показника 

якості для комбінації функцій розділення+фільтрування+армування 

Показник Градації показника якості a0 a1 y1 y2 y3 погано відмінно 
1. Гранична міцність, кН/м 5 10 -1,53 0,306 -0,47736 -0,72216 -0,10404 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 2 2,5 -6,120004 3,060002 2,23380146 1,683001 1,6830011 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 100 50 3,060001 -0,03060002 5,90580286 5,232602 4,559402 

4. Поверхнева щільність, г/м2 145 200 -4,0336364 0,027818182 -1,251818182 -1,36309 -0,556364 
5. Грейферна міцність, Н 250 500 -1,53 0,00612 -0,1224 -0,12852 2,30724 
6. Товщина, мм 0,45 0,95 -1,3769991 3,059998031 2,111398626 1,529999 1,0097993 
7. Залишкова міцність, % 50 100 -1,53 0,0306 1,53 1,53 1,53 
 

Продовження табл. Е.3 

Показник y4 y5 y6 y7 y8 y9 

1. Гранична міцність, кН/м 0,26316 0,4284 0,87822 1,2087 -0,18972 1,1322 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 1,9278013 2,386802 2,264401 2,509202 1,897201 2,203201 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 4,2228018 4,039202 4,712402 4,345202 5,814003 4,865402 

4. Поверхнева щільність, г/м2 -0,751091 0,472909 1,53 1,363091 0,695455 4,617818 
5. Грейферна міцність, Н 1,7442 2,76624 1,97676 3,19464 0,77724 3,61692 
6. Товщина, мм 0,7649995 1,285199 1,866599 2,111399 4,406397 3,151798 
7. Залишкова міцність, % 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Таблиця Е.4 
Розрахункові значення безрозмірного додаткового параметру, що відповідає розмірному значенню i-го показника 

якості для комбінації функцій розділення+фільтрування+захист 

Показник Градації показника якості a0 a1 y1 y2 y3 погано відмінно 
1. Гранична міцність, кН/м 5 10 -1,53 0,306 -0,47736 -0,72216 -0,10404 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 2 2,5 -6,120004 3,060002 2,23380146 1,683001 1,6830011 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 100 40 2,55 -0,0255 4,9215 4,3605 3,7995 

4. Поверхнева щільність, г/м2 140 200 -3,57 0,0255 -1,02 -1,122 -0,3825 
5. Грейферна міцність, Н 250 500 -1,53 0,00612 -0,1224 -0,12852 2,30724 
6. Товщина, мм 0,8 0,95 -8,1600067 10,20000715 3,468001433 1,53 -0,204001 
7. Залишкова міцність, % 50 100 -1,53 0,0306 1,53 1,53 1,53 
 

Продовження табл. Е.4 

Показник y4 y5 y6 y7 y8 y9 

1. Гранична міцність, кН/м 0,26316 0,4284 0,87822 1,2087 -0,18972 1,1322 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 1,9278013 2,386802 2,264401 2,509202 1,897201 2,203201 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 3,519 3,366 3,927 3,621 4,845 4,0545 

4. Поверхнева щільність, г/м2 -0,561 0,561 1,53 1,377 0,765 4,3605 
5. Грейферна міцність, Н 1,7442 2,76624 1,97676 3,19464 0,77724 3,61692 
6. Товщина, мм -1,020002 0,714 2,652001 3,468001 11,11801 6,936004 
7. Залишкова міцність, % 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Таблиця Е.5 
Розрахункові значення безрозмірного додаткового параметру, що відповідає розмірному значенню i-го показника 

якості для комбінації функцій розділення+фільтрування+дренаж 

Показник Градації показника якості a0 a1 y1 y2 y3 погано відмінно 
1. Гранична міцність, кН/м 2,5 10 -0,5099997 0,203999867 0,191759875 0,02856 0,4406397 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 2 2,5 -6,120004 3,060002 2,23380146 1,683001 1,6830011 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 100 40 2,55 -0,0255 4,9215 4,3605 3,7995 

4. Поверхнева щільність, г/м2 135 200 -3,1776923 0,023538462 -0,823846154 -0,918 -0,235385 
5. Грейферна міцність, Н 250 500 -1,53 0,00612 -0,1224 -0,12852 2,30724 
6. Товщина, мм 0,8 0,95 -8,1600067 10,20000715 3,468001433 1,53 -0,204001 
7. Залишкова міцність, % 50 100 -1,53 0,0306 1,53 1,53 1,53 
 

Продовження табл. Е.5 

Показник y4 y5 y6 y7 y8 y9 

1. Гранична міцність, кН/м 0,6854396 0,795599 1,095479 1,315799 0,38352 1,264799 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 1,9278013 2,386802 2,264401 2,509202 1,897201 2,203201 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 3,519 3,366 3,927 3,621 4,845 4,0545 

4. Поверхнева щільність, г/м2 -0,400154 0,635538 1,53 1,388769 0,823846 4,142769 
5. Грейферна міцність, Н 1,7442 2,76624 1,97676 3,19464 0,77724 3,61692 
6. Товщина, мм -1,020002 0,714 2,652001 3,468001 11,11801 6,936004 
7. Залишкова міцність, % 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Таблиця Е.6 

Розрахункові значення безрозмірного додаткового параметру, що відповідає розмірному значенню i-го показника 
якості для комбінації функцій розділення+фільтрування+дренаж+захист 

Показник Градації показника якості a0 a1 y1 y2 y3 погано відмінно 
1. Гранична міцність, кН/м 2,5 10 -0,5099997 0,203999867 0,191759875 0,02856 0,4406397 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 2 2,5 -6,120004 3,060002 2,23380146 1,683001 1,6830011 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 100 40 2,54999833 -0,02549998 4,921496783 4,360497 3,7994975 

4. Поверхнева щільність, г/м2 140 200 -3,57 0,0255 -1,02 -1,122 -0,3825 
5. Грейферна міцність, Н 250 500 -1,53 0,00612 -0,1224 -0,12852 2,30724 
6. Товщина, мм 0,8 0,95 -8,1600067 10,20000715 3,468001433 1,53 -0,204001 
7. Залишкова міцність, % 50 100 -1,53 0,0306 1,53 1,53 1,53 
 

Продовження табл. Е.6 

Показник y4 y5 y6 y7 y8 y9 

1. Гранична міцність, кН/м 0,6854396 0,795599 1,095479 1,315799 0,38352 1,264799 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 1,9278013 2,386802 2,264401 2,509202 1,897201 2,203201 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 3,5189977 3,365998 3,926997 3,620998 4,844997 4,054497 

4. Поверхнева щільність, г/м2 -0,561 0,561 1,53 1,377 0,765 4,3605 
5. Грейферна міцність, Н 1,7442 2,76624 1,97676 3,19464 0,77724 3,61692 
6. Товщина, мм -1,020002 0,714 2,652001 3,468001 11,11801 6,936004 
7. Залишкова міцність, % 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Таблиця Е.7 

Розрахункові значення безрозмірного додаткового параметру, що відповідає розмірному значенню i-го показника 
якості для комбінації функцій розділення+фільтрування+армування+захист 

Показник Градації показника якості a0 a1 y1 y2 y3 погано відмінно 
1. Гранична міцність, кН/м 5 10 -1,53 0,306 -0,47736 -0,72216 -0,10404 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 2 2,5 -6,120004 3,060002 2,23380146 1,683001 1,6830011 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 100 50 3,060001 -0,03060002 5,90580286 5,232602 4,559402 

4. Поверхнева щільність, г/м2 145 200 -4,0336364 0,027818182 -1,251818182 -1,36309 -0,556364 
5. Грейферна міцність, Н 250 500 -1,53 0,00612 -0,1224 -0,12852 2,30724 
6. Товщина, мм 0,8 0,95 -8,1600015 10,20000057 3,467999193 1,529999 -0,204001 
7. Залишкова міцність, % 50 100 -1,53 0,0306 1,53 1,53 1,53 
 

Продовження табл. Е.7 

Показник y4 y5 y6 y7 y8 y9 

1. Гранична міцність, кН/м 0,26316 0,4284 0,87822 1,2087 -0,18972 1,1322 
2. Водопроникність, дм3/(дм2·с) 1,9278013 2,386802 2,264401 2,509202 1,897201 2,203201 
3. Відносне видовження на 
момент розірвання, % 4,2228018 4,039202 4,712402 4,345202 5,814003 4,865402 

4. Поверхнева щільність, г/м2 -0,751091 0,472909 1,53 1,363091 0,695455 4,617818 
5. Грейферна міцність, Н 1,7442 2,76624 1,97676 3,19464 0,77724 3,61692 
6. Товщина, мм -1,020001 0,713999 2,651999 3,467999 11,118 6,935999 
7. Залишкова міцність, % 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Розрахунок комплексного показника якості геотекстильних нетканих матеріалів для функції розділення 
Показник 

якості 
γі 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,22 0,5698 -0,2443 -0,0537 0,3994 -0,3986 -0,0877 0,7660 -0,1158 -0,0255 0,8799 -0,0556 -0,0122 

2 0,19 0,8984 -0,0465 -0,0088 0,8304 -0,0807 -0,0153 0,8304 -0,0807 -0,0153 0,8646 -0,0632 -0,0120 

3 0,15 0,9920 -0,0035 -0,0005 0,9575 -0,0189 -0,0028 0,7916 -0,1015 -0,0152 0,5814 -0,2355 -0,0353 

4 0,14 0,4189 -0,3779 -0,0529 0,3985 -0,3995 -0,0559 0,5409 -0,2669 -0,0374 0,5079 -0,2942 -0,0412 

5 0,11 0,3230 -0,4908 -0,0540 0,3207 -0,4939 -0,0543 0,9053 -0,0432 -0,0048 0,8396 -0,0759 -0,0083 

6 0,10 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

7 0,09 0,8053 -0,0940 -0,0085 0,8053 -0,0940 -0,0085 0,8053 -0,0940 -0,0085 0,8053 -0,0940 -0,0085 

k 
   

-0,1785 
  

-0,2246 
  

-0,1066 
  

-0,1176 

К 
   

0,6630 
  

0,5962 
  

0,7823 
  

0,7629 
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Продовження табл. Ж.1 
Показник 

якості 

Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,9122 -0,0399 -0,0088 0,9633 -0,0162 -0,0036 0,9809 -0,0084 -0,0018 0,7287 -0,1374 -0,0302 0,9778 -0,0098 -0,0021 

2 0,9122 -0,0399 -0,0076 0,9013 -0,0451 -0,0086 0,9219 -0,0353 -0,0067 0,8607 -0,0651 -0,0124 0,8954 -0,0480 -0,0091 

3 0,4240 -0,3727 -0,0559 0,8526 -0,0692 -0,0104 0,6708 -0,1734 -0,0260 0,9899 -0,0044 -0,0007 0,8969 -0,0472 -0,0071 

4 0,6926 -0,1595 -0,0223 0,8053 -0,0940 -0,0132 0,7903 -0,1022 -0,0143 0,7199 -0,1427 -0,0200 0,9548 -0,0201 -0,0028 

5 0,9390 -0,0273 -0,0030 0,8706 -0,0602 -0,0066 0,9598 -0,0178 -0,0020 0,6315 -0,1996 -0,0220 0,9735 -0,0117 -0,0013 

6 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

7 0,8053 -0,0940 -0,0085 0,8053 -0,0940 -0,0085 0,8053 -0,0940 -0,0085 0,8053 -0,0940 -0,0085 0,8053 -0,0940 -0,0085 

k 
  

-0,1061 
  

-0,0508 
  

-0,0593 
  -0,0937   -0,0309 

К 
  

0,7833 
  

0,8897 
  

0,8724 
  

0,8060   0,9313 
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Таблиця Ж.2 

Розрахунок комплексного показника якості геотекстильних нетканих матеріалів для комбінації функцій 

розділення+фільтрування 
Показник 

якості 
γі 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,11 0,4836 -0,3155 -0,0347 0,3854 -0,4141 -0,0456 0,6189 -0,2084 -0,0229 0,7268 -0,1386 -0,0152 

2 0,22 0,7209 -0,1421 -0,0313 0,6498 -0,1872 -0,0412 0,6498 -0,1872 -0,0412 0,6829 -0,1656 -0,0364 

3 0,20 0,9920 -0,0035 -0,0007 0,9575 -0,0189 -0,0038 0,7916 -0,1015 -0,0203 0,5814 -0,2355 -0,0471 

4 0,20 0,0625 -1,2044 -0,2409 0,0464 -1,3337 -0,2667 0,2309 -0,6367 -0,1273 0,1734 -0,7611 -0,1522 

5 0,05 0,3230 -0,4908 -0,0245 0,3207 -0,4939 -0,0247 0,9053 -0,0432 -0,0022 0,8396 -0,0759 -0,0038 

6 0,18 0,8860 -0,0526 -0,0095 0,8053 -0,0940 -0,0169 0,6947 -0,1582 -0,0285 0,6279 -0,2021 -0,0364 

7 0,04 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 

k 
   

-0,3453 
  

-0,4026 
  

-0,2461 
  

-0,2949 

К 
   

0,4515 
  

0,3957 
  

0,5674 
  

0,5071 
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Продовження табл. Ж.2 
Показник 

якості 

Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,7668 -0,1153 -0,0127 0,8512 -0,0700 -0,0077 0,8944 -0,0485 -0,0053 0,5900 -0,2292 -0,0252 0,8856 -0,0528 -0,0058 

2 0,7385 -0,1317 -0,0290 0,7245 -0,1400 -0,0308 0,7519 -0,1239 -0,0272 0,6789 -0,1682 -0,0370 0,7172 -0,1443 -0,0318 

3 0,4240 -0,3727 -0,0745 0,8526 -0,0692 -0,0138 0,6708 -0,1734 -0,0347 0,9899 -0,0044 -0,0009 0,8969 -0,0472 -0,0094 

4 0,5652 -0,2478 -0,0496 0,8053 -0,0940 -0,0188 0,7770 -0,1096 -0,0219 0,6279 -0,2021 -0,0404 0,9873 -0,0055 -0,0011 

5 0,9390 -0,0273 -0,0014 0,8706 -0,0602 -0,0030 0,9598 -0,0178 -0,0009 0,6315 -0,1996 -0,0100 0,9735 -0,0117 -0,0006 

6 0,7584 -0,1201 -0,0216 0,8567 -0,0672 -0,0121 0,8860 -0,0526 -0,0095 0,9879 -0,0053 -0,0010 0,9581 -0,0186 -0,0033 

7 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 

k 
  

-0,1925 
  

-0,0900 
  

-0,1033 
  

-0,1182   -0,0558 

К 
  

0,6419 
  

0,8128 
  

0,7883 
  

0,7617   0,8794 
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Таблиця Ж.3 

Розрахунок комплексного показника якості геотекстильних нетканих матеріалів для комбінації функцій 

розділення+фільтрування+армування 
Показник 

якості 
γі 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,14 0,1995 -0,7000 -0,0980 0,1276 -0,8942 -0,1252 0,3297 -0,4819 -0,0675 0,4637 -0,3338 -0,0467 

2 0,15 0,8984 -0,0465 -0,0070 0,8304 -0,0807 -0,0121 0,8304 -0,0807 -0,0121 0,8646 -0,0632 -0,0095 

3 0,20 0,9973 -0,0012 -0,0002 0,9947 -0,0023 -0,0005 0,9896 -0,0045 -0,0009 0,9854 -0,0064 -0,0013 

4 0,20 0,0303 -1,5186 -0,3037 0,0201 -1,6973 -0,3395 0,1748 -0,7575 -0,1515 0,1201 -0,9204 -0,1841 

5 0,06 0,3230 -0,4908 -0,0295 0,3207 -0,4939 -0,0296 0,9053 -0,0432 -0,0026 0,8396 -0,0759 -0,0046 

6 0,18 0,8860 -0,0526 -0,0095 0,8053 -0,0940 -0,0169 0,6947 -0,1582 -0,0285 0,6279 -0,2021 -0,0364 

7 0,07 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 

k 
   

-0,4544 
  

-0,5304 
  

-0,2696 
  

-0,2891 

К 
   

0,3512 
  

0,2949 
  

0,5375 
  

0,5140 
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Продовження табл. Ж.3 
Показник 

якості 

Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,5212 -0,2830 -0,0396 0,6600 -0,1805 -0,0253 0,7419 -0,1297 -0,0182 0,2985 -0,5250 -0,0735 0,7245 -0,1400 -0,0196 

2 0,9122 -0,0399 -0,0060 0,9013 -0,0451 -0,0068 0,9219 -0,0353 -0,0053 0,8607 -0,0651 -0,0098 0,8954 -0,0480 -0,0072 

3 0,9825 -0,0076 -0,0015 0,9911 -0,0039 -0,0008 0,9871 -0,0056 -0,0011 0,9970 -0,0013 -0,0003 0,9923 -0,0033 -0,0007 

4 0,5362 -0,2706 -0,0541 0,8053 -0,0940 -0,0188 0,7742 -0,1111 -0,0222 0,6072 -0,2166 -0,0433 0,9902 -0,0043 -0,0009 

5 0,9390 -0,0273 -0,0016 0,8706 -0,0602 -0,0036 0,9598 -0,0178 -0,0011 0,6315 -0,1996 -0,0120 0,9735 -0,0117 -0,0007 

6 0,7584 -0,1201 -0,0216 0,8567 -0,0672 -0,0121 0,8860 -0,0526 -0,0095 0,9879 -0,0053 -0,0010 0,9581 -0,0186 -0,0033 

7 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 

k 
  

-0,1311 
  

-0,0739 
  

-0,0639 
  

-0,1464   -0,0389 

К 
  

0,7394 
  

0,8435 
  

0,8631 
  

0,7139   0,9142 
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Таблиця Ж.4 

Розрахунок комплексного показника якості геотекстильних нетканих матеріалів для комбінації функцій 

розділення+фільтрування+захист 
Показник 

якості 
γі 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,14 0,1995 -0,7000 -0,0980 0,1276 -0,8942 -0,1252 0,3297 -0,4819 -0,0675 0,4637 -0,3338 -0,0467 

2 0,15 0,8984 -0,0465 -0,0070 0,8304 -0,0807 -0,0121 0,8304 -0,0807 -0,0121 0,8646 -0,0632 -0,0095 

3 0,20 0,9927 -0,0032 -0,0006 0,9873 -0,0055 -0,0011 0,9779 -0,0097 -0,0019 0,9708 -0,0129 -0,0026 

4 0,20 0,0625 -1,2044 -0,2409 0,0464 -1,3337 -0,2667 0,2309 -0,6367 -0,1273 0,1734 -0,7611 -0,1522 

5 0,10 0,3230 -0,4908 -0,0491 0,3207 -0,4939 -0,0494 0,9053 -0,0432 -0,0043 0,8396 -0,0759 -0,0076 

6 0,17 0,9693 -0,0135 -0,0023 0,8053 -0,0940 -0,0160 0,2934 -0,5326 -0,0905 0,0625 -1,2044 -0,2047 

7 0,04 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 

k 
   

-0,4016 
  

-0,4743 
  

-0,3075 
  

-0,4271 

К 
   

0,3966 
  

0,3355 
  

0,4926 
  

0,3740 
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Продовження табл. Ж.4 
Показник 

якості 

Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,5212 -0,2830 -0,0396 0,6600 -0,1805 -0,0253 0,7419 -0,1297 -0,0182 0,2985 -0,5250 -0,0735 0,7245 -0,1400 -0,0196 

2 0,9122 -0,0399 -0,0060 0,9013 -0,0451 -0,0068 0,9219 -0,0353 -0,0053 0,8607 -0,0651 -0,0098 0,8954 -0,0480 -0,0072 

3 0,9661 -0,0150 -0,0030 0,9805 -0,0086 -0,0017 0,9736 -0,0116 -0,0023 0,9922 -0,0034 -0,0007 0,9828 -0,0075 -0,0015 

4 0,5652 -0,2478 -0,0496 0,8053 -0,0940 -0,0188 0,7770 -0,1096 -0,0219 0,6279 -0,2021 -0,0404 0,9873 -0,0055 -0,0011 

5 0,9390 -0,0273 -0,0027 0,8706 -0,0602 -0,0060 0,9598 -0,0178 -0,0018 0,6315 -0,1996 -0,0200 0,9735 -0,0117 -0,0012 

6 0,6128 -0,2127 -0,0362 0,9319 -0,0306 -0,0052 0,9693 -0,0135 -0,0023 1,0000 0,0000 0,0000 0,9990 -0,0004 -0,0001 

7 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 0,8053 -0,0940 -0,0038 

k 
  

-0,1408 
  

-0,0675 
  

-0,0555 
  

-0,1481   -0,0344 

К 
  

0,7231 
  

0,8560 
  

0,8800 
  

0,7110   0,9238 
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Таблиця Ж.5 

Розрахунок комплексного показника якості геотекстильних нетканих матеріалів для комбінації функцій 

розділення+фільтрування+дренаж 
Показник 

якості 
γі 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,07 0,4380 -0,3585 -0,0251 0,3784 -0,4221 -0,0295 0,5254 -0,2795 -0,0196 0,6042 -0,2188 -0,0153 

2 0,23 0,8984 -0,0465 -0,0107 0,8304 -0,0807 -0,0186 0,8304 -0,0807 -0,0186 0,8646 -0,0632 -0,0145 

3 0,22 0,9927 -0,0032 -0,0007 0,9873 -0,0055 -0,0012 0,9779 -0,0097 -0,0021 0,9708 -0,0129 -0,0028 

4 0,21 0,1024 -0,9899 -0,2079 0,0817 -1,0876 -0,2284 0,2821 -0,5496 -0,1154 0,2249 -0,6480 -0,1361 

5 0,04 0,3230 -0,4908 -0,0196 0,3207 -0,4939 -0,0198 0,9053 -0,0432 -0,0017 0,8396 -0,0759 -0,0030 

6 0,20 0,9693 -0,0135 -0,0027 0,8053 -0,0940 -0,0188 0,2934 -0,5326 -0,1065 0,0625 -1,2044 -0,2409 

7 0,03 0,8053 -0,0940 -0,0028 0,8053 -0,0940 -0,0028 0,8053 -0,0940 -0,0028 0,8053 -0,0940 -0,0028 

k 
   

-0,2695 
  

-0,3191 
  

-0,2667 
  

-0,4155 

К 
   

0,5376 
  

0,4796 
  

0,5411 
  

0,3842 
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Продовження табл. Ж.5 
Показник 

якості 

Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,6368 -0,1960 -0,0137 0,7158 -0,1452 -0,0102 0,7647 -0,1165 -0,0082 0,5059 -0,2960 -0,0207 0,7541 -0,1226 -0,0086 

2 0,9122 -0,0399 -0,0092 0,9013 -0,0451 -0,0104 0,9219 -0,0353 -0,0081 0,8607 -0,0651 -0,0150 0,8954 -0,0480 -0,0110 

3 0,9661 -0,0150 -0,0033 0,9805 -0,0086 -0,0019 0,9736 -0,0116 -0,0026 0,9922 -0,0034 -0,0008 0,9828 -0,0075 -0,0017 

4 0,5888 -0,2300 -0,0483 0,8053 -0,0940 -0,0197 0,7793 -0,1083 -0,0227 0,6448 -0,1905 -0,0400 0,9842 -0,0069 -0,0014 

5 0,9390 -0,0273 -0,0011 0,8706 -0,0602 -0,0024 0,9598 -0,0178 -0,0007 0,6315 -0,1996 -0,0080 0,9735 -0,0117 -0,0005 

6 0,6128 -0,2127 -0,0425 0,9319 -0,0306 -0,0061 0,9693 -0,0135 -0,0027 1,0000 0,0000 0,0000 0,9990 -0,0004 -0,0001 

7 0,8053 -0,0940 -0,0028 0,8053 -0,0940 -0,0028 0,8053 -0,0940 -0,0028 0,8053 -0,0940 -0,0028 0,8053 -0,0940 -0,0028 

k 
  

-0,1210 
  

-0,0535 
  

-0,0478 
  

-0,0873   -0,0261 

К 
  

0,7569 
  

0,8840 
  

0,8957 
  

0,8180   0,9417 
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Таблиця Ж.6 

Розрахунок комплексного показника якості геотекстильних нетканих матеріалів для комбінації функцій 

розділення+фільтрування+дренаж+захист 
Показник 

якості 
γі 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,11 0,4380 -0,3585 -0,0394 0,3784 -0,4221 -0,0464 0,5254 -0,2795 -0,0307 0,6042 -0,2188 -0,0241 

2 0,17 0,8984 -0,0465 -0,0079 0,8304 -0,0807 -0,0137 0,8304 -0,0807 -0,0137 0,8646 -0,0632 -0,0107 

3 0,16 0,9927 -0,0032 -0,0005 0,9873 -0,0055 -0,0009 0,9779 -0,0097 -0,0016 0,9708 -0,0129 -0,0021 

4 0,21 0,1024 -0,9899 -0,2079 0,0817 -1,0876 -0,2284 0,2821 -0,5496 -0,1154 0,2249 -0,6480 -0,1361 

5 0,08 0,3230 -0,4908 -0,0393 0,3207 -0,4939 -0,0395 0,9053 -0,0432 -0,0035 0,8396 -0,0759 -0,0061 

6 0,20 0,9693 -0,0135 -0,0027 0,8053 -0,0940 -0,0188 0,2934 -0,5326 -0,1065 0,0625 -1,2044 -0,2409 

7 0,07 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 

k 
   

-0,3043 
  

-0,3543 
  

-0,2780 
  

-0,4265 

К 
   

0,4963 
  

0,4423 
  

0,5272 
  

0,3746 
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Продовження табл. Ж.6 
Показник 

якості 

Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,6368 -0,1960 -0,0216 0,7158 -0,1452 -0,0160 0,7647 -0,1165 -0,0128 0,5059 -0,2960 -0,0326 0,7541 -0,1226 -0,0135 

2 0,9122 -0,0399 -0,0068 0,9013 -0,0451 -0,0077 0,9219 -0,0353 -0,0060 0,8607 -0,0651 -0,0111 0,8954 -0,0480 -0,0082 

3 0,9661 -0,0150 -0,0024 0,9805 -0,0086 -0,0014 0,9736 -0,0116 -0,0019 0,9922 -0,0034 -0,0005 0,9828 -0,0075 -0,0012 

4 0,5888 -0,2300 -0,0483 0,8053 -0,0940 -0,0197 0,7793 -0,1083 -0,0227 0,6448 -0,1905 -0,0400 0,9842 -0,0069 -0,0014 

5 0,9390 -0,0273 -0,0022 0,8706 -0,0602 -0,0048 0,9598 -0,0178 -0,0014 0,6315 -0,1996 -0,0160 0,9735 -0,0117 -0,0009 

6 0,6128 -0,2127 -0,0425 0,9319 -0,0306 -0,0061 0,9693 -0,0135 -0,0027 1,0000 0,0000 0,0000 0,9990 -0,0004 -0,0001 

7 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 0,8053 -0,0940 -0,0066 

k 
  

-0,1304 
  

-0,0623 
  

-0,0541 
  

-0,1067   -0,0319 

К 
  

0,7407 
  

0,8664 
  

0,8828 
  

0,7821   0,9292 
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Таблиця Ж.7 

Розрахунок комплексного показника якості геотекстильних нетканих матеріалів для комбінації функцій 

розділення+фільтрування+армування+захист 
Показник 

якості 
γі 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,15 0,1995 -0,7000 -0,1050 0,1276 -0,8942 -0,1341 0,3297 -0,4819 -0,0723 0,4637 -0,3338 -0,0501 

2 0,11 0,8984 -0,0465 -0,0051 0,8304 -0,0807 -0,0089 0,8304 -0,0807 -0,0089 0,8646 -0,0632 -0,0069 

3 0,15 0,9973 -0,0012 -0,0002 0,9947 -0,0023 -0,0003 0,9896 -0,0045 -0,0007 0,9854 -0,0064 -0,0010 

4 0,20 0,0303 -1,5186 -0,3037 0,0201 -1,6973 -0,3395 0,1748 -0,7575 -0,1515 0,1201 -0,9204 -0,1841 

5 0,08 0,3230 -0,4908 -0,0393 0,3207 -0,4939 -0,0395 0,9053 -0,0432 -0,0035 0,8396 -0,0759 -0,0061 

6 0,19 0,8860 -0,0526 -0,0100 0,8053 -0,0940 -0,0179 0,6947 -0,1582 -0,0301 0,6279 -0,2021 -0,0384 

7 0,12 0,8053 -0,0940 -0,0113 0,8053 -0,0940 -0,0113 0,8053 -0,0940 -0,0113 0,8053 -0,0940 -0,0113 

k 
   

-0,4746 
  

-0,5515 
  

-0,2782 
  

-0,2978 

К 
   

0,3353 
  

0,2809 
  

0,5270 
  

0,5037 
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Продовження табл. Ж.7 
Показник 

якості 

Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 

di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi di lgdi γі·lgdi 

1 0,5212 -0,2830 -0,0424 0,6600 -0,1805 -0,0271 0,7419 -0,1297 -0,0195 0,2985 -0,5250 -0,0788 0,7245 -0,1400 -0,0210 

2 0,9122 -0,0399 -0,0044 0,9013 -0,0451 -0,0050 0,9219 -0,0353 -0,0039 0,8607 -0,0651 -0,0072 0,8954 -0,0480 -0,0053 

3 0,9825 -0,0076 -0,0011 0,9911 -0,0039 -0,0006 0,9871 -0,0056 -0,0008 0,9970 -0,0013 -0,0002 0,9923 -0,0033 -0,0005 

4 0,5362 -0,2706 -0,0541 0,8053 -0,0940 -0,0188 0,7742 -0,1111 -0,0222 0,6072 -0,2166 -0,0433 0,9902 -0,0043 -0,0009 

5 0,9390 -0,0273 -0,0022 0,8706 -0,0602 -0,0048 0,9598 -0,0178 -0,0014 0,6315 -0,1996 -0,0160 0,9735 -0,0117 -0,0009 

6 0,7584 -0,1201 -0,0228 0,8567 -0,0672 -0,0128 0,8860 -0,0526 -0,0100 0,9879 -0,0053 -0,0010 0,9581 -0,0186 -0,0035 

7 0,8053 -0,0940 -0,0113 0,8053 -0,0940 -0,0113 0,8053 -0,0940 -0,0113 0,8053 -0,0940 -0,0113 0,8053 -0,0940 -0,0113 

k 
  

-0,1384 
  

-0,0803 
  

-0,0691 
  

-0,1577   -0,0434 

К 
  

0,7271 
  

0,8312 
  

0,8529 
  

0,6955   0,9049 
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