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ЗМІНА ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ ТЕРМОСТАРІННЯ 
 
Досліджена  зміна  лінійних  розмірів текстильних фільтрувальних матеріалів  із термостійких  волокон 

при  термічному  обробленні.  Проаналізовано  її  вплив  на  фільтрувальну  здатність  рукавних  фільтрів  в  умовах 
високих температур. 

The  change  of  linear  sizes  of  textile  filtration  materials  is  investigational  from  heatresistant  fibres  at  heat 
treatment. Its influence is analysed on filtration ability of baghoses in the conditions of high temperatures. 
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Вступ 
Стабільність розмірів фільтрувальних матеріалів протягом всього терміну служби є важливим 

фактором для забезпечення надійної роботи рукавних фільтрів і продовження терміну їх експлуатації. 
Оскільки зміна лінійних розмірів матеріалу із синтетичних волокон залежить від режиму термофіксації, при 
виготовленні фільтрувальних рукавів використовуються стабільні термофіксовані волокна та матеріали, щоб 
не допустити їх зсідання та видовження при підвищених температурах. Для кожного матеріалу існує свій 
температурний поріг, вище якого відбуваються незворотні зміни у його структурі, що унеможливлює його 
подальше використання за призначенням [1]. Він, в основному, визначається теплостійкістю волокон, з яких 
виготовлений фільтрувальний матеріал. За теплостійкістю текстильні матеріали поділяють залежно від 
максимально допустимої температури, при якій можлива їх ефективна робота. 

Постановка завдання 
Метою роботи являлось дослідження зміни лінійних розмірів текстильних фільтрувальних 

матеріалів із термостійких волокон при термічному обробленні. 
Об’єкти та методи дослідження 

Для проведення дослідження використано фільтрувальні тканини (вар.1, вар.2, вар.3, вар.9 та 
вар.10) та фільтрувальні неткані полотна (вар.11, вар.12, вар.13, вар.14 та вар.15). Фільтрувальні поліефірні 
тканини (вар.1, вар.2 та вар.3) виготовлялися за основою та утоком із поліефірної пряжі (волокно поліефірне 
нефарбоване 100 %) лінійної густини 29текс2 із обробленням: вар.1 – термічна стабілізація, вар.2 – сурове. 
Фільтрувальна тканина (вар.9) виготовлялась за основою та утоком із арселонової термостійкої пряжі 
лінійної густини 29текс2 із обробленням – термічна стабілізація. Досліджувана тканина (вар.10) – тканина 
із скловолокна, виготовлена із алюмоборосилікатного скла, із лінійною густиною 134 текс за основою та 
66текс3 за утоком. Фільтрувальні неткані полотна (вар.11 та вар.12) виготовлялися із поліефірної пряжі 
(волокно поліефірне нефарбоване 100 %) лінійної густини 0,44 текс і каркасу (тканина поліефірна 
полотняного переплетення із поверхневою густиною 95 г/м2 та лінійною густиною нитки 50 текс) із 
способом виготовлення: вар.11 – одностадійний голкопробивний, вар.12 – трьохстадійний голкопробивний. 
Фільтрувальні неткані полотна із термостійких волокон виготовлялися: вар.13 – із арселонової термостійкої 
пряжі лінійної густини 0,44 текс і каркасу (тканина арселонова полотняного переплетення із поверхневою 
густиною 95 г/м2 та лінійною густиною нитки 50 текс) одностадійним голкопробивним способом 
виготовлення і нанесення політетрафторетиленового оброблення; вар.14 – із волокна номексу лінійної 
густини 0,17 текс і 0,44 текс та каркасу (тканина із волокна номексу полотняного переплетення із 
поверхневою густиною 95 г/м2 та лінійною густиною нитки 50 текс) трьохстадійним голкопробивним 
способом виготовлення і нанесення політетрафторетиленового оброблення; вар.15 – із суміші волокон 
номексу і кевлару лінійної густини 0,17 текс і 0,44 текс та каркасу (тканина із волокна номексу полотняного 
переплетення із поверхневою густиною 95 г/м2 та лінійною густиною нитки 50 текс) трьохстадійним 
голкопробивним способом виготовлення і нанесення політетрафторетиленового оброблення. 

Для дослідження поведінки фільтрувальних текстильних матеріалів під впливом високих 
температур у лабораторних умовах їх витримували у сушильній шафі «Tojo Sejki» в повітряній атмосфері, в 
якій залежно від виду матеріалу встановлювалися відповідні температурні режими: для зразків із волокон 
поліефіру – 150ºС, для зразків із термостійких волокон – 250ºС. Досконалість методики полягала у 
збільшенні тривалості експерименту, максимально наближаючи до реальних умов експлуатації рукавних 
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фільтрів. Фільтрувальні матеріали виймались через 1год., 3год., 6год. та 12год. для виміру зміни лінійних 
розмірів. Дослідження розпочинали не раніше ніж через 30 хвилин після виймання зразків із шафи. 

Результати дослідження 
Найбільші зміни лінійних розмірів фільтрувальних матеріалів спостерігаються у перші години 

термічного оброблення. При кожній наступній відбувається подальше зменшення розмірів матеріалу, але 
процес носить затухаючий характер. Величина лінійних розмірів залежить від факторів, які допомагають 
розвитку процесу релаксації і встановленню рівноваги ниток у структурі матеріалу. До них відносять 
хімічний склад волокна, співвідношення лінійного заповнення за основою і утоком, вид переплетення, 
щільність ниток у тканинах, способом виробництва нетканого матеріалу, зсіданням його каркасного 
матеріалу, процес оброблення, а також умовами експлуатації [2]. Результати досліджень представлені у 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Зміна лінійних розмірів деяких досліджуваних фільтрувальних матеріалів при термічному обробленні 
Зміна лінійних розмірів матеріалу після термічного оброблення, % 

1 год. 3 год. 6 год. 12 год. Варіант 
зразка за основою/ 

довжиною 

за 
утоком/ 
шириною 

за основою/
довжиною

за утоком/ 
шириною 

за основою/
довжиною

за 
утоком/ 
шириною 

за 
основою/ 
довжиною 

за 
утоком/ 
шириною 

1 2,3 1,3 2,8 2,0 3,3 2,5 3,4 2,5 
2 2,6 1,8 2,9 2,3 3,8 2,7 4,5 3,0 
3 2,5 1,5 2,8 2,5 3,7 2,7 3,7 2,7 
9 1,2 1,1 1,3 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 0,6 0,3 0,7 0,5 1,0 0,8 1,0 0,8 
12 0,5 0,3 0,7 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 
13 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
14 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
15 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 
Аналізуючи отримані дані, можна відмітити, що термічне оброблення тканих фільтрувальних 

матеріалів викликає найбільшу зміну їх лінійних розмірів протягом всього процесу нагрівання, яка після 12 
год. лежить у межах 1,5 % – 4,5 % за основою та 1,5 % – 3,0 % за утоком. Так як нитки основи у тканині 
натянуті і деформовані більше, ніж нитки утоку, то при нагріванні вони релаксують сильніше і при рівновазі 
всієї сітчатої структури тканини отримують додатковий згин, який призводить до зміни фази будови 
тканини і до більшої зміни лінійних розмірів за основою, ніж за утоком. 

Таким чином, збільшення висоти згину ниток, яке виникає внаслідок релаксаційного процесу є 
основною і головною причиною зміни лінійних розмірів. У зв’язку з цим на зміну лінійних розмірів впливає 
вид переплетення фільтрувальної тканини. Встановлено, що чим більше зв’язків у структурі і згинів ниток, 
тим більша зміна лінійних розмірів. Так, досліджуваний поліефірний зразок вар.3 характеризується 
переплетенням саржа 2/1 і більшою зміною лінійних розмірів – 3,7 % за основою та 2,7 % за утоком, ніж 
вар.1 у якого переплетення саржа 2/2. Досліджено, що із збільшенням довжини перекриття зміна лінійних 
розмірів менша. 

Так як зміна лінійних розмірів пов’язана в значній мірі із зміною згину ниток, тому велике значення 
має фаза будови, яка залежить від співвідношення лінійного заповнення за основою та утоком. Так, 
досліджуваний зразок вар.9 характеризується найменшим співвідношеням 1,48 (лінійне заповнення за 
основою – 62,1 %, за утоком – 41,9 %) і найменшою зміною лінійних розмірів протягом всього процесу 
нагрівання, яка після 12 год. становить 1,5 %. 

Досліджено, що у процесі нагрівання зміна лінійних розмірів проходить нерівномірно. У 
початковий період, коли випаровується волога з поверхні тканини і макропор, зміна лінійних розмірів 
незначна, що спостерігається у досліджуваних тканинах після 1 год. та 3 год. нагрівання. Так, у арселоновій 
тканині вар.9 зміна лінійних розмірів після 3 год. термічного оброблення зросла на 0,1 % за основою, а за 
утоком залишилась стабільною. Досліджуваний вар.9 характеризується збільшенням лінійних розмірів після 
3 год. експерименту і стабільністю показників після нагрівання 6 год. та 12 год. і становить 1,5 % за основою 
та утоком. Це пояснюється тим, що при видаленні капілярної вологи тканина зсідається більш інтенсивно. В 
результаті дії лапласівського тиску, який обумовлений кривизною поверхні менісків у капілярах, і сил 
поверхневого натягу волокна тканини стягуються, тобто спостерігається зміна тиску. В подальшому, коли 
видаляється адсорбційно-зв`язана вода, зміни розмірів майже не має, тому що при цій формі зв`язку вологи 
тканина досягає максимальної щільності. Фільтрувальні тканини у яких зміна лінійних розмірів за основою і 
утоком становить 1,5 % і нижче рахуються безусадковими. Оскільки зміна лінійних розмірів матеріалу із 
синтетичних волокон залежить від режиму термофіксації, то правильне проведення цього процесу дає 
можливість виробляти практично безусадкові тканини [3]. 
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Аналіз табл. 1 показує, що після проведеного термостаріння не має зміни лінійних розмірів у 
досліджуваній склотканині вар.10. Така поведінка склотканини після термічного оброблення пояснюється 
тими змінами, які відбуваються у скляних волокнах при їх нагріванні. Скляні волокна, які ожолоджені при 
формуванні із великою швидкістю, в основному зберігають структуру розплаву. Вони мають менш щільне 
упакування молекул, яке притаманне рідкій скломасі. Це підтверджується тим, що щільність тонких волокон 
менша щільності скла у масі. При нагріванні волокна стискаються, а їх щільність зростає, що веде до стану 
рівноваги. Відсутність зміни лінійних розмірів у склотканині вар.10 забазпечує достатній термін 
придатності при використанні її у якості рукавного фільтру. 

На зміну лінійних розмірів фільтрувальних тканин впливає щільність матеріалу. Досліджено, що із 
підвищенням щільності зміна лінійних розмірів матеріалу зменшується, так як швидше наступає зближення 
волокон та ниток і його структура стає більш щільнішою. Найбільшу зміну лінійних розмірів протягом 
всього процесу нагрівання викликає термічне оброблення поліефірного зразка вар.2, який після 12 год. 
становить 4,5 % за основою та 3,0 % за утоком при найменшій щільності (за основою – 326, за утоком – 
159). 

Зміни лінійних розмірів досліджуваних нетканих матеріалів спостерігаються у перші години 
термічного оброблення. При кожній наступній відбувається подальше зменшення розмірів матеріалу, але 
процес носить затухаючий характер. Термічне оброблення поліефірних матеріалів (вар. 11 та вар. 12) 
викликає найбільшу зміну їх лінійних розмірів протягом всього процесу нагрівання, яка після 12 год. 
становить 1 % за довжиною та 0,8 % за шириною. 

Зі збільшенням поверхневої густини нетканих матеріалів менше змінюються його лінійні розміри в 
процесі термічного оброблення [4]. Так, у матеріалу із суиіші волокон номексу і кевлару (вар. 15) з 
найбільшою поверхневою густиною серед усіх досліджуваних матеріалів (550 г/м2) зміна лінійних розмірів 
за довжиною та шириною протягом всього часу термооброблення була незмінною – 0,6 %. Це можна 
пояснити тим, що при високому значенні поверхневої густини нетканих матеріалів у процесі 
голкопроколювання волокна щільніше сплітаються, що створює всередині надлишкову напругу. 

Найбільший вплив на величину лінійних розмірів фільтрувальних матеріалів мають процеси 
оброблення матеріалів. Досліджуваний поліефірний зразок вар.2 із суровим обробленням характеризується 
найбільшою зміною лінійних розмірів і після 12 год. термостаріння вона становить 4,5 % за основою і 3,0 % 
за утоком. Це пояснюється тим, що велика деформація поліефірної пряжі за основою у ткацтві визиває 
значний ріст зміни лінійних розмірів як пряжі, так і волокон, тому сурова тканина сильно зсідається. 

Досліджувані ткані зразки вар.3 та вар.9 і зразок-еталон вар.1 піддавались термофіксації, яка 
зменшила зміну лінійних розмірів і привела до їх стабілізації після 6 год. та 12 год. нагрівання. Це 
пояснюється тим, що при термофіксації в процесі оброблення створюються умови для зняття натягу, який 
отриманий фільтрувальною тканиною у процесі ткацтва. Оскільки натяг фільтрувальної тканини при 
термофіксації, перешкоджає повній релаксації деформації сурової тканини, і внаслідок деформування та 
розпрямлення ниток (особливо основи) створюється додаткова можливість до наступної зміни лінійних 
розмірів готової тканини. Це спостерігається у цих досліджуваних зразках вар.3 та вар.9 після 1год. та 3 год. 
внаслідок зношування під впливом високих температур, де відбувається зростання зміни лінійних розмірів 
цих готових матеріалів. 

На досліджувані зразки вар.10, вар.13, вар.14 та вар.15 нанесене політетрафторетиленове 
оброблення, яке вирівняло показники зміни лінійних розмірів і зберегло їх протягом всього часу тривалості 
експерименту. Так, у склотканині вар.10 не має зміни лінійних розмірів, а у досліджуваних нетканих 
матеріалах вар. 13, вар.14 та вар.15 після 3 год. термооброблення лінійні розміри не змінювалися в обох 
напрямках та становили 0,5 % – 0,8 %. Це свідчить про те, що політетрафторетиленове оброблення проникло 
всередину волокон і конденсувалось там з утворенням стійкої високомолекулярної сполуки, яка понизила 
набухання волокон, зменшила зсідання і стабілізувала зміну лінійних розмірів у цих матеріалах. Таким 
чином, зміна лінійних розмірів фільтрувальних матеріалів відіграє велику роль у збереженні форми 
рукавних фільтрів під час експлуатації. В умовах металургійного виробництва зсідання рукавних фільтрів є 
небажаним явищем, так як фільтрувальний матеріал зменшуючись в продольному, в поперечному напрямах 
або в обох одночасно, деформується під кутами до цих напрямів і порушується форма рукавів, що зменшує 
їх експлуатаційну надійність. 

Висновки 
1. Зміна лінійних розмірів фільтрувальних тканих матеріалів відбувається із-за зменшення довжини 

ниток і перебудови структури (зміна фази будови і зменшення відстані між нитками), які являються 
наслідком релаксаційного процесу. Релаксаційний процес обумовлений тепловими коливаннями, які 
викликають переміщення окремих ланок чи макромолекул. Після проведеного термостаріння найменша 
зміна лінійних розмірів спостерігається у арселоновій тканині вар.9 і відсутня у склотканині вар.10. 

2. Зміна лінійних розмірів голкопробивних нетканих матеріалів в основному визначається видом і 
структурою волокна, будовою матеріалу, способом його виробництва, умовами експлуатації, а також 
зсіданням каркасного матеріалу. Найменшою зміною лінійних розмірів протягом всього процесу нагрівання 
характеризуються фільтрувальні неткані матеріали із термостійких волокон вар.13, вар.14 і вар.15. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ФАРБУВАННЯ  

БАВОВНЯНОКОТОНІНОВИХ БІЛИЗНЯНИХ ТКАНИН 
 
На  прикладі  бавовняних,  бавовнокотонінових  і  лляних  білизняних  тканин  в  роботі  дана  порівняльна 

характеристика  показників  колірних  характеристик  забарвлень  (отриманих  різними  марками  активних 
барвників при гладкому фарбуванні та друкуванні досліджуваних тканин). 

On the example of cotton, cotton with cotonin and flax linen fabrics in work comparative description of indexes of 
colour descriptions of colouring is given (got different brands active dyes at the smooth painting and printing of the explored 
fabrics). 

Ключові слова: асортимент, властивості, білизняні бавовнокотонінові тканини. 
 

Вступ 
Як свідчить аналіз сучасного ринку текстильних матеріалів, з метою поліпшення естетичного 

оформлення та розширення внутрішньовидового асортименту бавовняних і лляних білизняних тканин при їх 
оздоблюванні в текстильному виробництві застосовуються сучасні способи фарбування (переважно в 
пастельні тони), друкування та оптичного відбілювання. Ця тенденція поширена і в зарубіжному 
текстильному виробництві. 

Постановка проблеми 
Актуальним є завдання покращання колористичного оформлення нового асортименту білизняних 

бавовнянокотонінових тканин. Тому при формуванні асортименту і властивостей цих тканин, поряд з 
оптимізацією окремих параметрів їх будови, не менш важливу роль повинен відігравати обгрунтований 
підбір способів їх фарбування та друкування, включаючи вибір необхідних марок барвників та інших 
текстильно-допоміжних речовин, які гарантують ефективне використання потенційних ресурсів волокнистої 
основи котоніновмісних бавовняних тканин [1, 2]. 

Об’єкти та методи дослідження 
З метою пошуку оптимальних способів гладкого фарбування і друкування об’єктом дослідження 

служили однотипні чи близькі за будовою бавовняні (вар. 2 і 5), бавовнянокотонінові (вар. 8, 11) і лляні (вар. 
15) тканини, пофарбовані чи друковані різними способами з використанням різних марок активних, кубових 
і прямих барвників. Загальна характеристика способів оздоблення досліджуваних тканин і використаних для 
цього марок барвників наступна: 

- гладкофарбовані тканини одержані за безперервним суспензійним способом (вар. В), а 
друковані тканини були отримані за такими способами: одностадійним запарним способом (вар. Е, Д) та 
періодичним двостадійним способом (вар. З, І); 

- для фарбування і друкування тканин були використані різні за класами та марками синтетичні 
барвники вітчизняного та зарубіжного виробництва, які широко використовуються у вітчизняному 
текстильному виробництві для фарбування і друкування бавовняних, лляних і змішаних тканин; 

- оцінка якості отриманих пофарбувань на досліджуваних тканинах проводилась за показниками 
світлоти, насиченості, колірного тону та їх рівномірності (для друкування використовувались різні марки 
активних барвників фірми ”Бецема”). 

Якість отриманих на досліджуваних тканинах забарвлень оцінювалась спектрофотометричним 
методом з використанням спектрофотометра ”Texflach” і розрахункових формул системи CIELab [3], які 
дозволять визначити колірні відмінності в показниках колірності (da і db), в показниках світлоти, 
насиченості і колірного тону (dL, dC і dH), а також в показниках загального колірного контрасту (dE). При 
цьому визначалась не тільки кількісна різниця між колірними характеристиками бавовнянокотонінових 
тканин (вар. 8, 11) і еталонних бавовняних (вар. 2 і 5) і аналогічних за призначенням лляних тканин (вар. 15), 
але й якісні зміни у відтінках цих тканин. 




