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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ
В сучасних умовах вирішенням проблеми забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності вітчизняних текстильних матеріалів із натуральних
волокон є зниження їх собівартості, що можливо здійснити шляхом впровадження
інноваційних ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій виготовлення
текстилю на підприємствах галузі.
У процесі опорядження саме етап підготовки найбільше впливає на якість
готових текстильних виробів, тому пошук і розробка нових технологій підготовки
текстильних матеріалів із натуральних волокон необхідно проводити на основі
наукового підходу до застосування новітніх методів впливу на фізико-хімічну
структуру
волокноутворюючого
полімеру
та
створення
ефективних
опоряджувальних складів.

МЕТА РОБОТИ
Розробка новітніх технологій підготовки вовняного
застосуванням електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації
бавовняного трикотажу з використанням ефективних композицій
активних речовин (ПАР) для покращення якості та
конкурентоспроможності текстильних матеріалів із натуральних
рахунок зниження їх собівартості.

волокна із
(ЕРНОК) і
поверхневопідвищення
волокон за
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НАУКОВА НОВИЗНА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

дослідження полягає у
розвитку теоретичних аспектів процесів підготовки вовняних волокнистих матеріалів із застосуванням
модифікації дією ЕРНОК та бавовняного трикотажного полотна із застосуванням ефективних композицій ПАР.

▰ науково

обґрунтовано
доцільність
попереднього застосування ЕРНОК в процесі
відбілювання вовни з метою підвищення
міцності,
покращення
сорбційних
і
поверхневих
властивостей
відбіленого
волокна;

▰ встановлено,

що ЕРНОК спрямовано діє на
гідрофобний ліпідний шар епікутикули і не
пошкоджує при цьому глибокі шари субстрату,
що забезпечує цілісність основної частини
кутикули модифікованого волокна і, як
наслідок, високі показники міцності відбіленої
вовни;

▰ доведено,

що застосування електророзрядної
обробки дозволяє максимально зберегти
міцнісні властивості волокна в процесі
протравного
пероксидного
відбілювання
грубої пігментованої вовни за рахунок
утворення нових поперечних зв’язків між
поліпептидними ланцюгами кератину волокна,
яке забезпечує одночасний вплив основних
діючих
факторів
ЕРНОК
–
електрогідравлічного удару та продуктів
розщеплення води;

▰ науково

обґрунтовано принципи створення
композицій ПАР для підготовки бавовняного
трикотажного полотна на основі аналізу фізикохімічних показників ПАР та механізму їх дії;

▰ встановлено та експериментально підтверджено,

що при розробленні композицій ПАР для
підготовки
бавовняного
трикотажу
визначальними є змочувальна та мийна здатності
ПАР;

▰ встановлено, що неіоногенні та амфотерні ПАР у
композиції проявляють стабілізуючу дію по
відношенню до пероксиду водню в умовах
відбілювання
бавовняного
трикотажного
полотна та забезпечують пригнічення процесу
розкладання пероксиду водню за гомолітичним
механізмом;

▰ вперше отримано математичні моделі залежності

капілярності та ступеня фіксації активних
барвників від технологічних параметрів процесу
відбілювання та концентрацій композицій ПАР,
які дозволяють оптимізувати технологічний
процес одержання бавовняного трикотажного
полотна високої якості.
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ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Поставлені в роботі наукові завдання вирішені і реалізовані у новітніх екологічно безпечних
ресурсозберігаючих технологіях підготовки текстильних матеріалів із натуральних волокон, які забезпечують
покращення їх фізико-механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей.

▰ На

основі проведених теоретичних і
експериментальних досліджень запропоновано
технологію
відбілювання
напівтонкого
вовняного волокна із застосуванням ЕРНОК,
яка дозволяє за рахунок зниження температури
процесу з 65 до 49°С, скорочення тривалості
відбілювання зі 120 до 100 хв., а також
модифікації
волокна
підвищити
конкурентоспроможність вітчизняної вовняної
сировини (патенти України № 111316 від
10.11.2016 р. та № 120730 від 10.11.2017 р.).

▰ Запропоновано

ефективну
технологію
протравного
пероксидного
відбілювання
грубої пігментованої вовни із застосуванням
ЕРНОК, яка забезпечує отримання необхідного
ступеня
білизни
при
максимальному
збереженні
міцнісних
характеристик
вовняного волокна завдяки попередній
модифікації,
що
дозволить
розширити
сировинну базу текстильної промисловості за
рахунок використання грубої вовни (патент
України № 129382 від 25.10.2018 р.).

▰ Розроблено

склади композицій ПАР для
підготовки бавовняного трикотажного полотна,
які характеризуються високими показниками
змочувальної і мийної здатностей (патенти
України № 115669 від 25.04.2017 р. та № 139014
від 10.12.2019 р.).

▰ Розроблено технологію підготовки бавовняного

трикотажного полотна, що поєднує стадії
промивання і відбілювання за рахунок
використання високоефективних композицій
ПАР та дозволяє завдяки скороченню тривалості
процесу в 1,7 рази і зниженню температури
обробки зі 100 до 85°С зменшити енерговитрати
на виробництво і знизити собівартість готових
виробів.
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ОБСЯГ ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОТИ
Розроблені технології підготовки текстильних матеріалів із натуральних
волокон апробовані з позитивним результатом на таких підприємствах:
ТОВ «СЕБО ПЛЮС», м. Суми (акт від 18.06.2013 р.); ТОВ «Пандеон», м. Суми
(акт від 27.01.2016 р.); ТОВ «Т-Стиль», м. Рівне (акти від 05.04.2017 р. та
21.11.2018 р.).

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ від впровадження розроблених новітніх технологій
підготовки текстильних матеріалів із натуральних волокон становитиме:

▰ технологія відбілювання ▰ технологія відбілювання

▰ одностадійна технологія

напівтонкої вовни
із застосуванням ЕРНОК

грубої пігментованої вовни
із застосуванням ЕРНОК

підготовки бавовняного
трикотажного полотна

4851,9 грн. на 1 т
відбіленого волокна

8797,3 грн. на 1 т
відбіленого волокна

412,97 грн. на 100 кг
трикотажу

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ
Авторами опубліковано 124 наукові праці, серед яких монографій – 3, розділів у закордонних
колективних монографіях – 10, статей у англомовних журналах з імпакт-фактором – 15, статей у
закордонних фахових виданнях – 2, статей у фахових виданнях України – 28, патентів України – 7, тез
доповідей на конференціях – 59, у тому числі міжнародних – 41.
Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складають
відповідно: Scopus – 22/3, Web of Science – 5/1, Google Scholar – 55/4.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕРНОК ЯК СПОСОБУ МОДИФІКАЦІЇ ВОВНИ
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ПЕРЕВАГИ ВІДБІЛЮВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБІЛЮВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО
НАПІВТОНКОГО ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБІЛЮВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ГРУБОГО
ПІГМЕНТОВАНОГО ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА
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ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБІЛЮВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ
ВОВНЯНИХ ВОЛОКОН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФАРБУВАННЯ
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РОЗРОБКА СКЛАДІВ КОМПОЗИЦІЙ ПАР ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАВОВНЯНОГО
ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
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ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНИХ КОМПОЗИЦІЙ ПАР НА ЯКІСТЬ БАВОВНЯНОГО
ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
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РОЗРОБКА ОДНОСТАДІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ БАВОВНЯНОГО
ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
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ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНОЇ ОДНОСТАДІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ НА
ЯКІСТЬ БАВОВНЯНОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
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ПЕРЕВАГИ РОЗРОБЛЕНИХ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ НАТУРАЛЬНИХ ВОЛОКОН

Технологія відбілювання
напівтонкої вовни
із застосуванням ЕРНОК

Технологія відбілювання
грубої пігментованої вовни
із застосуванням ЕРНОК

Одностадійна технологія
підготовки бавовняного
трикотажного полотна

▰ підвищення якості

▰ використання грубої

▰ застосування

відбіленого волокна за
рахунок модифікації;

▰ зниження температури
процесу з 65 до 49°С;

▰ скорочення тривалості
процесу зі 120 до 100 хв.

пігментованої вовни у
текстильній промисловості
завдяки унікальній
технології підготовки;

▰ підвищення якості
відбіленого волокна за
рахунок модифікації.

високоефективних
композиції ПАР;

▰ поєднання стадій
промивання і
відбілювання;

▰ зниження температури
процесу зі 100 до 85°С;

▰ скорочення тривалості
процесу в 1,7 рази.

15

