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Вступ 

 

Цей технічний опис на дослідну партію встановлює вимоги до дослідної 

партії мішків спальних, які призначені для відпочинку та сну 

військовослужбовців. Мішок спальний (далі – предмет) застосовується 

всесезонно (в будь-яку пору року) у польових умовах та пунктах постійної 

дислокації. 

Дослідна партія предметів повинна відповідати вимогам цього технічного 

опису. Постачальник (виробник) дослідної партії надає копії протоколів 

випробувань на матеріали, з яких виготовлено дослідну партію предметів, з 

метою аналізу показників якості матеріалів. 

 

Тактико-технічні вимоги 

 

1. Конструкція та комплектація предмета та комплектуючих: 

 

Предмет повинен забезпечувати повну ізоляцію користувача від впливу 

навколишнього середовища.  

Предмет за формою типу “кокон”, має передню та задню стінки з 

суцільнокроєним капюшоном та денце. На зовнішній частині денця оброблена 

кишеня для зберігання комплектуючих частин предмета. Вхід в кишеню 

закривається застібкою-блискавкою з одним бігунком. 

Предмет по центру передньої стінки з лицьовим та повздовжнім отвором 

із застібкою-блискавкою, з двосторонніми зустрічними бігунками, що 

закривається вітровологозахисною планкою, яка кріпиться до передньої стінки 

за допомогою текстильних застібок.  

 

Предмет комплектується: зовнішнім захисним чохлом, внутрішнім 

вкладишем та компресійною упаковкою.  

 

Зовнішній захисний чохол та внутрішній вкладиш з’ємні та мають 

кріплення із зовнішньою та внутрішньою частиною предмета на гудзики 

(клеванти або пуклі) з отворами, що кріпляться за допомогою тасьми. 

Зовнішній захисний чохол водонепроникний та вітрозахисний, має 

захищати від вітру та дощу/снігу. Одягається по верху предмета. Складається з 

верхньої та нижньої частини. Верхня частина чохла з лицьовим вирізом (що 

окантовується) та повздовжнім отвором (обробленим обшивкою), що 

закривається вітровологозахисним клапаном, вільний край якого кріпиться до 

чохла за допомогою текстильних застібок. Шов зʼєднання верхньої та нижньої 

частини та шов настрочування вітровологозахисного клапана захисного чохла 

проклеєні зсередини для уникнення протікання. 

Внутрішній вкладиш використовується у якості постільної білизни, що 

дозволяє прати його окремо, збільшуючи термін служби спальних мішків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
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Компресійна упаковка має форму тубусу, призначна для пакування 

предмета з усіма комплектуючими (зовнішнім захисним чохлом та внутрішнім 

вкладишем). Складається з бокової частини, денця та клапана. Верхній край 

компресійної упаковки стягується шнуром з фіксатором. У шві обробки 

верхнього краю чохла розміщений клапан. Для зміцнення бокової частини та 

денця, а також для стягування компресійної упаковки застосовується поперечні 

та повздовжні ремені з текстильної тасьми, які фіксуються пластиковою 

фурнітурою. На денці нашита інформаційна етикетка.  

 

2. Маса предмета не більше 2,5 кг, зовнішній захисний чохол не більше 

1,2 кг, внутрішній вкладиш не більше 0,7 кг, компресійна упаковка не більше 

0,25 кг. 

 

3. Розмір предмета: довжина 210 см + 5 см; ширина у верхній частині                 

100 см + 3 см. Розмір предмета в упакованому вигляді не більше 30 см х 45 см. 

 

4. Предмет може виготовлятися у таких кольорах: чорний, оливковий, 

койот, ММ-14 або інших кольорах, за погодженням із розробником. 

 

5. Вимоги до матеріалів предмета: 

 

5.1. Зовнішня тканина предмета зносостійка та з водовідштовхуючими 

властивостями. Пакет предмета двошаровий, кожний шар складається з 

тканини (зовнішньої/внутрішньої) та утеплювача, який вистьобується прямими 

горизонтальними строчками, відстань між якими 20 см – 30 см. 

 

При технологічному поєднанні двох шарів (складанні виробу) 

горизонтальні строчки не повинні співпадати одна з одною. Рекомендоване 

розташування шахматним порядком для посилення теплоізоляційних 

властивостей виробу, яке наведене на рисунку 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Розташування шарів тканини предмета 

 

Основні показники якості тканини (зовнішньої/внутрішньої) наведенні у 

таблиця 1. Міграція волокон утеплювача не допускається. 
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Таблиця 1 – Основні показники якості тканини (зовнішньої/внутрішньої)  

 

№ 

з/п Найменування показника якості Значення 
Позначення 

національного стандарту 

1 Поверхнева щільність, г/м2, 

не менше 

70 ДСТУ EN 12127:2009 

2 Заповненість нитками шт/100 см2,  

не менше 

940 ДСТУ EN 1049-2:2004 

 

Показники якості пакету предмета наведені у таблиці 2.  

 

Таблиця 2 – Показники якості пакету предмета 

 

№ 

з/п 
Найменування показника якості Значення 

Позначення 

національного стандарту 

1 Повітропроникність, дм3/(м2 с), при 

тиску 100 Па, не менше 

40 ДСТУ ISO 9237-2003 

2 Водопаронепроникність Rct, м
2 

Па/Вт, не більше  

75 ДСТУ ISO 11092:2005 

3 Тепловий опір Rct, м
2 К/Вт,  

не менше 

1,15 ДСТУ ISO 11092:2005 

 

5.2. Тканина внутрішнього вкладиша з тканини змішаної бавовняної 

(склад сировини: бавовна не менше 50 %, поліестр не більше 50 %; поверхнева 

густина 155 ± 13 г/м2), фурнітура пластикова згідно з ТС А01XJ.17223-062:2018 

(01), нитки швейні згідно з ТС А01XJ.31137-063:2018 (01) та застібки 

текстильні згідно з ТС А01XJ.32412-093:2018 (01).  

 

5.3. Зовнішній чохол виготовляється з синтетичного водонепроникного 

тришарового матеріалу з мембранним покриттям (водотривкість не менше   

3000 мм вод. cт., перевіряється згідно ДСТУ EN 1049-2). 

 

6. Етикетка, яка розміщується з внутрішньої сторони предмета повинна 

мати таку інформацію: Мішок спальний ТО А01XJ.22454-066:2022, назва 

постачальника (виробника), місяць та рік виготовлення, напис “ВЛАСНІСТЬ 

ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”. 

Зміст інформаційної етикетки: основні розміри, вага, застосований 

матеріал, коротка інструкція з використання та догляду, місце для написання 

прізвища власника. 

 

7. Предмет повинен відповідати медичним вимогам безпеки для здоров’я 

і життя людини згідно з чинним законодавством України. 

 


