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КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ



На сучасному етапі розвитку суспільства в 

цілому питання екологічної безпеки стоїть 

на першому місці серед проблем, що 

охоплюють за своїми масштабами і 

значимістю всю планету. Значною мірою це 

зумовлене антропогенним навантаженням 

на навколишнє середовище.

У нашій роботі ми пропонуємо дослідити 

можливість покращення екологічної ситуації 

у світі за рахунок заміщення синтетичних 

теплоізоляційних наповнювачів для одягу на 

натуральні. В якості такого наповнювача 

запропоновано використати суцвіття 

рогози.

2

Суцвіття рогози



■ АКТУАЛЬНІСТЬ  ДОСЛІДЖЕННЯ: 

застосування сучасних 

теплоізоляційних екологічних 

матеріалів з низьким 

коефіцієнтом теплопровідності 

дає можливість виключити 

нераціональне використання 

енергетичних ресурсів в 

процесі проєктування та 

створення одягу.

■ МЕТОЮ РОБОТИ є пошук 

сучасних екологічних 

наповнювачів 

текстильних матеріалів 

для проєктування та 

створення 

теплоізоляційного одягу.

3



СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЮ

■ Сучасні наповнювачі текстильних матеріалів поділяються на 

натуральні (пух, шерсть, перо та ін.) і синтетичні (синтепон, 

холлофайбер, тінсулейт, шелтер, ізософт та ін.). 
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Досліджувані зразки (фото автора)

(а – холлофайбер, б – синтепон, в – перо, г – пух із суцвіття рогози)

а б в г



ВПЛИВ ТЕКСТИЛЮ НА ЕКОЛОГІЮ

■ Натуральні волокна розкладаються кілька років, 

продукуючи, при цьому, метан і вуглекислий газ, який 

потрапляє в атмосферу. Розпад синтетичних волокон 

триває на порядок довше. Наприклад, для розкладання 

поліестеру потрібно не менше 200 років . Отруйні 

речовини, які утворюються під час розкладу синтетичних 

волокон забруднюють ґрунт і ґрунтові води . Фактично, за 

даними «Грінпіс», викиди CO2 з поліефіру, який в даний час 

використовується в 60% нашого одягу, майже в три рази 

більший, ніж від використання бавовни.
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СУЦВІТТЯ РОГОЗИ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ 
НАПОВНЮВАЧ ДЛЯ ОДЯГУ

■ Екологізація моди, під час створення одягу, полягає в 

застосуванні насамперед натуральних матеріалів та 

зменшенні кількості використання різних хімічних сполук

від етапу отримання сировини для виготовлення виробу 

до етапу його утилізації.
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■ РОГІЗ (очерет з качалками) –

багаторічна трав’яниста рослина, 

поширена на болотах або на 

прибережжі. Квітки рогози, або 

качалки, які зібрані на верхівці 

стебла в циліндроподібне 

суцвіття, складене з сирих 

волосків. Коли насіння дозріє –

волоски підсихають, а сама 

головка рогозу стає легкою і не 

такою міцною, тобто невеликий 

механічний вплив на неї 

призводить до появи невеликої 

частки світлого пуху
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Очерет з качалками



■ Для перевірки нашого припущення 

про ефективність та перспективність 

використання рогози в легкій 

промисловості нам потрібно тільки 

його верхівка –суцвіття рогози, а 

саме пух, який можна з нього 

отримати. А тому важливим 

питанням є з’ясування його 

теплофізичної характеристики, а 

саме значення коефіцієнту 

теплопровідності суцвіття рогози та 

порівняння його з відомими 

сучасними наповнювачами, про що 

мова піде в наступному розділі 

нашого дослідження.
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Верхівка рогозу



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 

НАПОВНЮВАЧІВ ТЕКСТИЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛ
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■ МЕТА: визначити коефіцієнт теплопровідності суцвіття 

рогози і поширених зразків наповнювачів текстильних 

матеріалів, які використовуються в легкій промисловості, 

та порівняти їх.
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Формула для знаходження 

коефіцієнта теплопровідності:

𝜆з =
𝑈2 ∙ ℎз

2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑅 ∙ (Т2 − Т1)

(схема автора)



ОБЛАДНАННЯ: експериментальна установка, осцилограф, 
цифровий тестер, ваги, зразки досліджуваного текстильного 
матеріалу: суцвіття рогози, синтепон, холлофайбер, пух.
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Експериментальна установка 
(фото автора)



ВИМІРЯНІ ТА ОБЧИСЛЕНІ ДАНІ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ:
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Коефіцієнти теплопровідності досліджуваних матеріалів та  результати:

■ холлофайбер: 𝜆 = 0,044 ± 0,001
Вт

м∙℃
, при Е% = 2,3%

■ синтепон:  𝜆 = 0,030 ± 0,001
Вт

м∙℃
, при 𝐸% = 3,3 %;

■ пух:  𝜆 = 0,036 ± 0,001
Вт

м∙℃
, при 𝐸% = 2,8 %;

■ суцвіття рогози: 𝜆 = (0,031 ± 0,001)
Вт

м∙℃
, при Е% = 3,2%.

Отримані результати коефіцієнтів теплопровідності досліджуваних матеріалів 

дозволили їх порівняти:

𝜆синтепон < 𝜆суцвіття рогози < 𝜆пух < 𝜆холлофайбер.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ 
ДЛЯ СОБАК МАЛИХ ПОРІД:
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Приклад застосування природніх утеплювачів (фото автора)



■РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
■ Огляд сучасних текстильних наповнювачів текстильних матеріалів, 

які використовуються для створення одягу дозволив встановити, 

що однією із важливих їхніх технологічних характеристик є 

теплоізоляційні властивості;

■ Більшість наповнювачів текстильних матеріалів, які поширені при 

проектуванні та виробництві одягу є штучно створеними із  

синтетичних сполук. Поряд з тим використання натуральних 

теплоізоляційних наповнювачів текстильних матеріалів сприяє 

збереженню навколишнього середовища.

■ Запропоновано розглянути можливість використання суцвіття 

рогози як нового, натурального, екологічно чистого матеріалу в 

якості утеплювача для текстильних виробів;
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■ Створено експериментальну установку та розроблено методику 

для дослідження коефіцієнта теплопровідності наповнювачів 

текстильних матеріалів, яка ґрунтується на методі стаціонарної 

теплопередачі, з використанням обладнання, яке є доступним для 

переважної більшості шкіл;

■ Підтверджено теплоізоляційну ефективність суцвіття рогози. Це 

дає підстави стверджувати, що пропоноване нами суцвіття рогози 

володіє теплозахисними властивостям та може 

використовуватися в якості наповнювача текстильного матеріалу;

■ Виготовлений дослідний зразок верхнього одягу для малих порід 

собак з використанням суцвіття рогози в якості утеплювача;

■ Отримані характеристики пошитого одягу цілком відповідають 

вимогам по його експлуатації та доводять можливість заміни 

синтетичних наповнювачів текстильних матеріалів на суцвіття 

рогози.
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