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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
В роботі наведено результати досліджень перспектив застосування полімерних матеріалів для 

виготовлення одягу спеціального призначення робітників атомних електростанцій для захисту від 
радіоактивного забруднення з представленням проектованих методів обробки вузлів куртки чоловічої. 

Ключові слова: спеціальний одяг для працівників атомних електростанцій, герметизуючи шви, полімерні 
матеріали. 
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ANALYSIS OF PROSPECTS OF APPLICATION OF POLYMERIC MATERIALS 

FOR THE MANUFACTURE OF NUCLEAR PROTECTIVE CLOTHING 
 

The article is devoted to identifying the main ways to improve the design and manufacture of clothing for nuclear power plant 
workers to ensure the competitiveness of domestic products. The scientific novelty of the work is that it further developed the issue of 
systematization of the range of nuclear protective clothing, which identified ways to improve its design processes in the domestic garment 
industry. The practical significance of the work lies in the use of polymeric materials in the designed methods of processing the components 
of the developed suit of nuclear protective clothing. The authors analyze the current state of research in the design and manufacture of 
nuclear protective clothing. Depending on the work performed, the range of nuclear protective clothing is considered from the standpoint of 
the materials used. The world leaders producing nuclear protective clothing are 3M; Lakeland; DuPont; Honeywell; Microgard; Delta Plus; 
Kappler; Casco; MATISEC; VersarPPS. According to the results of the analysis of the range of nuclear protective clothing, it is determined that 
the vast majority of manufacturers focus on the materials from which nuclear protective clothing is made to protect against radiation 
pollution and other harmful factors. As a result of scientific research, the basic approaches of the world leaders-manufacturers of nuclear 
protective clothing concerning the connection of details of products are defined. A database of seams used to make nuclear protective 
clothing has been formed. Among the variety of protective clothing, the basic design and technological solutions of protective clothing are 
identified as those that most fully protect against certain types of hazards for various industries in terms of passive methods of employee 
protection. The selected range of basic protective clothing includes suits and varieties of pants and jackets. A men's jacket as a part of 
nuclear protective clothing is proposed, and methods of processing the product's main components based on the use of polymeric materials 
are improved. Sealing the joints of the product parts using a film with a polymer coating is suggested. The authors have formulated 
requirements for materials used for the manufacture of suits for nuclear power plant workers: indicators of physical and mechanical, and 
physicochemical properties of materials for manufacturing white suits. 

Keywords: nuclear protective clothing, sealing the seams, polymeric materials. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Бурхливий розвиток ядерної енергетики, накопичення великих запасів радіоактивних речовин та 

використання бойових отруйних речовин обумовлює актуальність теми створення сучасних видів засобів 

індивідуального захисту людини в умовах радіоактивного забруднення.  

Науковці провідних організацій упродовж тривалого часу займалися дослідження медичних 

аспектів дії радіоактивного випромінювання, створенням методів і обладнання для вивчення властивостей, 

розробкою нових видів радіаційно-захисного одягу. Роботи Голінько В.І. [1], Третякової Л.Д. [2, 3], 

Курганського А.В. [4], Колосніченко М.В. [11, 16, 21], Кожушко Р.Ю. [12], Остапенко Н.В. [15, 16, 21], 

Крючкової С.А. [22] та ін. присвячено вивченню наслідків радіаційного випромінювання, розробці 

лабораторної бази і створенню матеріалів і нових видів одягу для захисту від радіоактивного забруднення.  

Створення безпечних умов праці та реалізація в Україні кращих європейських і світових практик 

промислової безпеки, гігієни праці та виробничого середовища неможливе без проєктування, виготовлення і 

впровадження якісно нових різновидів засобів індивідуального захисту працівників. Не маючи глибинного 

наукового обґрунтування, визначених методів і критеріїв оцінки параметрів захисного одягу, важко 

розширити номенклатуру виробів, потреба в яких безперервно зростає. 
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Аналіз останніх джерел 
Атомна енергетика на сьогодні є найбільш економічним і екологічно чистим способом виробництва 

електроенергії і промислового тепла за умови забезпечення ядерної, радіаційної і технічної безпеки атомних 

електростанцій (АЕС) [4]. Основними чинниками радіаційної дії на персонал АЕС є потоки зовнішнього 

іонізуючого випромінювання (ІВ) від вказаних джерел. Основне дозове навантаження на персонал відбувається під 

час зупинки блоків, коли проводяться планові і профілактичні роботи (ППР) та під час ліквідації наслідків аварій на 

АЕС, коли виникає проблема захисту персоналу від дії джерел іонізуючого випромінювання, поблизу яких 

проводяться роботи. 

Актуальність теми обумовлена незадовільним рівнем захисту працівників АЕС існуючими видами 

спеціального захисного одягу для профілактичних робіт при ІВ. В зв’язку з цим, актуальним є питання 

створення даного виду одягу з вітчизняних матеріалів та на українських підприємствах. 

Технічне регулювання якості виробів захисного одягу забезпечується національним законодавством та 

міжнародними актами, ратифікованими Україною та передбаченими Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, застосуванням низки нормативних документів, серед яких визначальну роль відіграють 

національні стандарти, більшість яких на часі гармонізовано з європейськими та міжнародними відповідно до 

національного законодавства та міжнародних актів [5, 6, 7]. Наразі актуальність визначеного напряму досліджень з 

проблеми розробки ефективного захисного одягу різної функціональної спрямованості видається беззаперечною і 

підтвердженням того є статистичні дані про рівень виробничого травматизму і смертності працівників [8, 9, 10]. 

Велике значення на розвиток науки в галузі розробки ефективного захисного одягу і матеріалів для 

них мають наукові здобутки таких фахівців, як Романов В.Є., Чубарова З.С., Русинова А.М, Колесніков 

П.А., Мичко А.А., Третякова Л.Д. [2, 3], Колосніченко М.В. [11], Tappuraa K., Holdstock P. та інші. Проте 

багатофакторність і міждисциплінарність розвитку наукових основ проєктування захисного одягу, стійка 

тенденція до появи на світовому ринку нових текстильних захисних матеріалів, сучасні технології 

виготовлення одягу виключають одномоментність рішень та вичерпність теми. 

До параметрів засобів індивідуального захисту висувають велику кількість показників, які важко осягнути 

в повному обсязі: сфера застосування; захисні властивості; асортиментний ряд; показники якості, надійності, 

економічності, комфортності, ергономічності [2, 3]. Показники якості ЗІЗ загального призначення регламентуються 

великою кількістю нормативних документів, спеціальних стандартів та внутрівідомчих документів. Наприклад, 

відповідно до діючих стандартів встановлено 26 показників якості для виробничого захисного одягу (ЗО), 28 – для 

захисного взуття, 18 – для герметичного одягу, 16 – для респіраторів і 20 – для дихальних апаратів [9, 10]. 

Автором [3] висвітлено проблеми створення сучасних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) 

працівників АЕС. Розроблено рецептури полімерних матеріалів з прогнозованими властивостями, 

призначені для створення засобів індивідуального захисту визначеної функціональної спрямованості. 

Встановлено закономірності впливу характеристик якості нових полімерних матеріалів на показники 

захисту, надійності та безпеки використання захисного одягу за умов виробничого середовища АЕС. 

Наведено математичну модель і метод структурної оптимізації для обґрунтування способів підвищення 

ефективності захисних комплектів. Увагу приділено розробці конструктивно-технологічних рішень та 

впровадженню у виробництво ізолювальних, фільтрувальних, радіаційнозахисних комплектів для 

працівників АЕС. 

У дослідженнях [4] проведено аналіз і запропоновано класифікації засобів індивідуального захисту 

персоналу АЕС і радіаційно-захисних матеріалів. Уточнено перелік і здійснено оцінювання значущості 

показників якості одягу. Обґрунтовано використання засобів для зменшення впливу ваги спеціального одягу 

на тіло працівника. Розроблено експериментальну установку для визначення ефективності використання 

каркасу для зниження навантаження на плечову ділянку від маси одягу. Запропоновано фізичну та 

математичну моделі процесу впливу ваги одягу для захисту від підвищеного рівня іонізуючого 

випромінювання на тіло людини.  

Автором [12] розроблено номенклатуру показників якості виробів фільтрувального та ізолюючого 

типів, яка окрім загальних та спеціалізованих показників, що регламентовані ГОСТ 12.4.016-83, включає 

також додаткові показники. Відповідно до вказаних вимог були підібрані властивості матеріалів, які в 

результаті проведеного аналізу можуть бути використані для одягу для захисту від радіаційного 

забруднення фільтрувального та ізолюючого типів. 

Над розробкою нових видів ізолювального, радіаційнозахисного та фільтрувального захисного 

одягу працюють і вчені світу [13, 14]. Наприклад, розробляють переносну охолоджувальну систему, яка 

призначена підтримувати нормальну температуру людського тіла [13]. 

Проведений аналіз дозволив визначити, що провідну роль у розробці одягу для захисту від 

радіоактивного забруднення, який буде відповідає вимогам експлуатації відіграє правильний вибір пакету 

матеріалів, який базується на об’єктивній та всебічній оцінці його захисних властивостей, а також 

конструкторсько-технологічні особливості одягу. 

 

Формування цілей статті 

Мета роботи – визначення основних шляхів удосконалення процесів проєктування та виготовлення 

одягу для робітників атомних електростанцій для забезпечення конкурентоспроможності виробів 

вітчизняного виробництва. Для досягнення мети передбачено виконання наступних завдань: 
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 проаналізувати сучасний стан досліджень в галузі проєктування та виготовлення одягу для 

захисту від радіоактивного забруднення; 

 проаналізувати асортимент спеціального одягу для працівників атомних електростанцій в 

залежності від виконуваних робіт; 

 визначити світових лідерів-виробників спеціального одягу для працівників атомних 

електростанцій; 

 виділити основні шляхи удосконалення процесів проєктування та виготовлення спеціального 

одягу для працівників атомних електростанцій. 

Об’єктом дослідження є процес проєктування одягу для захисту від радіоактивного забруднення із 

застосуванням полімерних матеріалів. Предмет дослідження – асортимент одягу робітників атомних 

електростанцій. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній набуло подальшого розвитку питання 

систематизації асортименту спеціального одягу для робітників атомних станцій, що дозволило виділити 

шляхи удосконалення процесів його проєктування в умовах вітчизняних підприємств швейної 

промисловості.  

Практичне значення роботи полягає в застосуванні полімерних матеріалів в проєктованих методах 

обробки вузлів розробленого костюма спеціального одягу для працівників атомної електростанції. 

 

Виклад основного матеріалу 

Станом на 2022 рік у 31 країні світу експлуатується 191 атомна електростанція з 448 енергоблоками 

(рис. 1). 57 енергоблоків знаходяться на стадії будівництва. 162 енергоблоки закриті, ще 1 не працює, проте 

рішення про остаточне закриття ще не прийняте. Найбільша АЕС в Європі – Запорізька атомна 

електростанція в місті Енергодарі (Запорізька область). В Україні розташовані п’ять АЕС. На працюючих 

українських АЕС встановлено 15 енергоблоків сумарною потужністю 13 888 МВт, які виробляють 

приблизно 40~50% від загального обсягу електроенергії в Україні. 
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Рис. 1. Розподіл атомних електростанцій по країнах світу 

 

Величезна кількість АЕС у світі спричинює необхідність у відповідному спецодягові. Відповідно велика 

кількість фірм-виробників спеціального одягу зі світовим ім’ям пропонують свої послуги та продукцію онлайн, а 

використання цих видів спецодягу легко прослідкувати через офіційні сайти атомних електростанцій світу (таблиця 

1). 

Перевищення рівня травматизму і кількості професійних захворювань в Україні порівняно з 

аналогічними показники у країнах Європейського Союзу і, водночас, перенасиченість ринку виробів 

захисного одягу, зумовлює потребу аналізу багатофакторної моделі виробниче середовище – комплект 

захисного одягу – процес і результат діяльності – самопочуття та здоров’я працівника [15]. 

В результаті аналізу визначено, що вироби захисного одягу розрізняють: за терміном експлуатації, 

за сезоном, за призначенням, за особливостями додаткового регулювання підодягового мікроклімату (при 

активному та пасивному способі захисту). існує також класифікація одягу за асортиментом, а саме вироби 

для захисту голови, ніг, рук, захисний одяг тощо [11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

Згідно основних стандартів термін «спеціальний одяг» (від лат. specialis – особливий, своєрідний) 

визначається як виробничий одяг для захисту тих, хто працює від впливу небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників [20, 23]. У зв’язку з гармонізацією національних стандартів з регіональними і 

міжнародними з’явилась термінологія, притаманна закордонним стандартам. Одяг спеціальний – одяг, що 

використовують на заміну звичайного або одягають зверху нього з метою захисту працівника від одного або 

декількох видів небезпеки [23]. Стійким словосполученням є спецодяг. 

Захисний одяг виготовляють із тканин різного сировинного складу, структури, призначення тощо; 

натуральних шкір; штучних шкір; трикотажних полотен; хутра; нетканих матеріалів; матеріалів з покриттям 

(гумовим, полівінілхлоридним, металізованим тощо); матеріалів з просочуванням (вогнестійким, 

кислотозахисним, іскростійким, комбінованим тощо) тощо [24, 25].  
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Таблиця 1 

Спеціальний одяг працівників АЕС світу 
Країна АЕС Зображення спеціального одягу робітників АЕС 

Іспанія Almaraz Nuclear Power Plant 

 

Японія 

Sendai 

 

KKashiwazaki-Kariwa Nuclear Power 

Plant 
(найбільша у світі) 

 

Південна 
Корея 

Kori Nuclear Power Plant 

 

Канада Bruce Nuclear Generating Station 

 

Україна 

Запорізька АЕС 

(найбільша у Європі) 

 

Рівненська АЕС 

 

Південно-українська АЕС 

 

Хмельницька АЕС 

 
 

Основне виробництво одягу для захисту від радіоактивного забруднення зосереджене в наступних 
регіонах світу: Північна Америка, Європа, Китай, Японія, Південно-східна Азія та Індія [26]. Світовими лідерами-
виробниками спеціального одягу для працівників атомних електростанцій є наступні: 3M; Lakeland; DuPont; 
Honeywell; Microgard; Delta Plus (переважно пристрої, аксесуари, різноманітні технічні засоби для захисту від 
шкідливих факторів середовища тощо); Kappler; Kasco (переважно пристрої, аксесуари, різноманітні технічні 
засоби для захисту від шкідливих факторів середовища тощо); MATISEC; VersarPPS (таблиця 2). 

 
Таблиця 2  

Аналіз асортименту захисного одягу для захисту від радіаційного забруднення 

Фірма-виробник Основний матеріал Костюм (модель) 
Кількість 
моделей 

1 2 3 4 

Lakeland 
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/134559/Canad
a/Site_Pages/Docs/cdn_disp_chem_bg_rev1.

pdf 

Micromax 
Micromax®NS 13 

Micromax®NS Cool Suit 2 
SafeGard SafeGard® 8 
ZoneGard ZoneGard® 3 

Pyrolon 
Pyrolon®Plus 2 1 
Pyrolon®CRFR 6 

ChernMax 

ChernMax®1 7 
ChernMax®2 8 
ChernMax®3 8 
ChernMax®4 5 

Interceptor Interceptor® 4 

Microgard 
http://microgard.com/adminimages/microgar

d_brochure_English.pdf 

Microgard 

Microgard®1500 1 
Microgard®1500 PLUS 1 

Microgard®2000 25 
Microgard®2500 11 
Microgard®FR 1 

Microgard®CFR 1 

Microchem 
Microchem®3000 13 
Microchem®4000 15 
Microchem®5000 6 

1 2 3 4 

Kappler  

https://www.kappler.com/ 

PROVENT 

PROVENT 12 

PROVENT BC 4 

PROVENT PLUS 10 

LANTEX LANTEX 100 1 
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ZYTRON 

ZYTRON 100XP 8 

ZYTRON 200 15 

ZYTRON 300 17 

ZYTRON 400 9 

ZYTRON 5000 14 

DURACHEM 
DURACHEM 200 13 

DURACHEM 500 1 

FRONTLINE 
FRONTLINE 300 4 

FRONTLINE 500 3 

Honeywell 

https://www.honeywellsafety.com/Europe/

Product_Catalog/Protective_Clothing.aspx?
tid=1151&bid=0&hid=0&iid=267&uid=63

7112371079137894 

Hapichem Hapichem 1 

Type 3 Type 3 – liquid-tight protection (jet) 1 

FR FR-Flame-retardant protection 1 

Emmanuelle Emmanuelle 1 

Deltasafe 
Deltasafe – Flame retardant (FR) M1 

polypropylene coveralls 
1 

Mururoa Mururoa 1 

Gridel Gridel 1 

MAR 95-3 MAR 95-3 1 

MATISEC 

https://www.matisec.com/products-

services/nuclear-protection/ventilated-suits 

MATIVENT HOOD MATIVENT HOOD 1 

MRV5 PROTECTIVE SUIT MRV5 PROTECTIVE SUIT 1 

PK17 PROTECTIVE SUIT PK17 PROTECTIVE SUIT 1 

TIVA PROTECTIVE SUIT TIVA PROTECTIVE SUIT 1 

DuPont 

http://www.dupont.co.uk/products-and-

services/personal-protective-
equipment/chemical-protective-garments-

accessories/uses-and-applications/nuclear-

protective-clothing.html 

Tychem® 

Tychem®C&C2 1 

Tychem®C 1 

Tychem®F&F2 1 

Tychem®F 1 

Tychem® 2000 C Standard 1 

Tychem® 6000 F Standard 1 

DuPont 

http://www.dupont.co.uk/products-and-
services/personal-protective-

equipment/chemical-protective-garments-

accessories/uses-and-applications/nuclear-
protective-clothing.html 

Tyvek® 

Tyvek® 600 Plus 1 

Tyvek® 500 Xpert 1 

Tyvek® Industry 1 

Tyvek® Classic Xpert 1 

Tyvek® Classic PLUS 1 

Tyvek® Labo 1 

Tyvek®+SMS Tyvek® Dual 1 

SMS 

ProShield® 10 1 

ProShield® 30 1 

ProShield® FR 1 
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Рис. 2. Визначення світових лідерів-виробників спеціального одягу 

для захисту від радіаційного забруднення 

Рис. 3. Кольори матеріалів, що застосовуються для 

виготовлення спеціального одягу для захисту від радіаційного 

забруднення 

 

З`єднання деталей виробів для захисту голови, рук, ніг залежно від їх захисних властивостей і матеріалів, 

що застосовуються, виконують нитковим, зварним, клейовим, комбінованим способами [18, 22, 23, 27, 29]. Крім 

того, одяг для захисту від радіаційного забруднення часто розробляють одноразовим [26]. 

 

Таблиця 3  

Аналіз швів, що використовують для виготовлення спеціального одягу світові лідери-виробники 
З’єднання Шов Зображення шва Фірма-виробник 

Ниткове 

Serged / Stitched / Краєобмету-
вальна строчка 

 

Lakeland 

Kappler 
Microgard 

DuPont 

Bound / Обкантований 

 

Lakeland 

Kappler 
Microgard 
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Ниткове + клейове 
Heat Sealed / Taped / Stitched & 

Taped / Проклеєний 

 

Lakeland 

 

Kappler 

 
Microgard 

Ниткове + клейове 
Heat Sealed Plus / Проклеєний з 

двох боків 
 

Lakeland 

Ультра-звукове 

Ultrasonic / Ultrasonically Welded 
/ Ультразвукове зварювання  

Kappler 

 
Microgard 

Ultrasonically Welded & Taped / 

Ультра-звукове зварювання і 

проклеєний  

Microgard 

 

Таким чином, в результаті досліджень, для виготовлення одягу спеціального призначення 

робітників атомних електростанцій для захисту від радіоактивного забруднення обрано костюми, 

складовими яких є різновиди штанів і курток. Костюм виробничий – виробничий одяг, який складається з 

куртки (блузи) і штанів (напівкомбінезону) для захисту тулуба, рук і ніг від різних виробничих факторів. 

Костюм виробничий може бути в комплекті з жилетом, головним убором, фартухом [23]. 

Запропоновано модель-пропозицію чоловічої куртки. З урахуванням даних таблиці 3, місця 

з’єднання деталей таких виробів рекомендовано герметизувати [2, 3, 26-29].  

Куртка прямого силуету, для чоловіків, довжиною до лінії стегон, з застібкою на тасьму-блискавку та 

вітрозахисну планку із застібкою на тасьму текстильну. У верхній частині лівої пілочки-накладна кишеня з 

подвійним віконцем із термоплівки (18х15 см) з клапаном на двох текстильних застібках. У верхній частині правої 

пілочки – накладна кишеня з клапаном на двох текстильних застібках. Нижня частина пілочки з двома накладними 

кишенями з клапанами на текстильній застібці. Спинка суцільновикроєна. Комір-стояк шириною 8 см. Рукава 

вшивні, прямі з ліктьовим швом з підсилювальними накладками на ліктях. Низ рукава оброблено швом упідгин. 

Оздоблювальні строчки прокладені по відльоту коміра-стояка, швах настрочування кишень, 

настрочування вітрозахисної планки, швах настрочування підсилювальних накладок прокладені подвійні 

оздоблювальні строчки на відстані 0,2 см і 0,7 см. Закріпки для посилення швів в наступних місцях: 12 на 

кишенях накладних куртки и штанів, 12 на клапанах куртки і штанів, 2 по вітрозахисній планці.  

Термостійка прозора плівка, застібка-блискавка, текстильна застібка виготовлені із матеріалів, які 

витримують температуру до 100°С при сушінні та пранні, витримують механічне навантаження при пранні в 

пральних машинах барабанного типу та при прасуванні на прасувальних пресах. 

На основі аналізу результатів попередніх досліджень (табл. 2, 3, рис. 2, 3) визначено вимоги до 

матеріалів, що застосовуються: Показники фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей матеріалів, 

для виготовлення костюмів білого кольору: тканина – саржевого переплетіння, відбілена; склад – 100% 

бавовна; мінімальна густина тканини – 240 г/м²; стійкість тканини до розривних навантажень (основа/уток), 

Н, не менше – 1000/600; зміна лінійних розмірів після прання (основа/уток), %, не більше, не більше 1,5/1,5; 

стійкість до стирання по ГОСТ 18976-73, циклів, не менше – 2900, стійкість забарвлення до прання по ГОСТ 

9733.4-83, бали, не менше 4, стійкість забарвлення до сухого тертя по ГОСТ 9733.27-83, бали, не менше 4. 

З’єднання зрізів деталей костюму виконують зшивним, обшивним, настрочним і накладним швами. Місця 

з’єднання деталей виробу запропоновано герметизувати використовуючи плівку з полімерним покриттям 

(рис. 4) [3, 29, 30]. 
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а) б) 

Рис. 4. Проєктовані методи обробки вузлів куртки: 

а) – вигляд виробу спереду і ззаду; б) – основні вузли виробу 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Проаналізовано сучасний стан досліджень в галузі проєктування і виготовлення одягу для захисту від 

радіоактивного забруднення. Асортимент спеціального одягу для працівників атомних електростанцій в залежності 

від виконуваних робіт розглянуто з позицій використаних матеріалів. Визначені світові лідери-виробники 

спеціального одягу для працівників атомних електростанцій, а саме: 3M; Lakeland; DuPont; Honeywell; Microgard; 

Delta Plus; Kappler; Kasco; MATISEC; VersarPPS. Згідно з результатами аналізу асортименту спеціального одягу 

визначено, що переважна більшість виробників концентрують свою увагу на матеріалах, з яких виготовляють 

спеціальний одяг для захисту як від радіаційного забруднення, так і від інших шкідливих факторів.  

В результаті проведення наукових досліджень визначено основні підходи світових лідерів-

виробників  спеціального одягу щодо з`єднання деталей виробів. Сформовано базу даних швів, що 

використовують для виготовлення спеціального одягу.  

Серед розмаїття захисного одягу виділені базові конструктивно-технологічні рішення виробів 

захисного одягу, як такі, що найбільш повно забезпечують захист від визначених видів небезпек для різних 

галузей виробництв за умов пасивного способу захисту працівника. До обраного асортименту основного 

захисного одягу належать костюми, складовими яких є різновиди штанів і курток. 

Запропоновано модель-пропозицію чоловічої куртки і удосконалено методи обробки основних 

вузлів на основі застосування полімерних матеріалів. Місця з’єднання деталей виробу запропоновано 

герметизувати використовуючи плівку з полімерним покриттям. 

Сформовано вимоги до матеріалів, що застосовуються для виготовлення костюма для робітників атомної 

електростанції: показники фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей матеріалів, для виготовлення 

костюмів білих. Результати розрахунків вказують на те, що проєктовані методи обробки вузлів куртки чоловічої 

забезпечують більшу економічну ефективність виробництву за рахунок високої якості продукції при мінімальних 

витратах часу на виготовлення вказаного виробу. Згідно з проведеними дослідженнями інновацій у галузі розробки 

спеціального одягу для робітників атомної електростанції доцільно зосередитися на удосконаленні та розробці 

нових матеріалів для розширення асортименту та якості продукції, а також впровадженні смарт-технологій для 

поліпшення комунікації між замовниками-користувачами кінцевої продукції та виробниками. 
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