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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ  

ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Проведено  аналіз  показників  якості,  які  впливають  на  експлуатаційні  властивості  фільтрувальних 

текстильних матеріалів. Проаналізовано їх вплив на рівень якості рукавних фільтрів та на їх надійність у процесі роботи. 
The analysis of indexes is conducted qualities which influence on operating properties of filtration textile materials. 

Their influence is analysed on the level of quality of baghoses and on their reliability in the process of work. 
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показник рівня якості. 
 

Вступ 
За останні роки у металургійній промисловості проблема забезпечення якості фільтрувальних 

текстильних матеріалів є найважливішою для очистки технологічних газів. Причинами цього є все більш 
суворі законодавчі вимоги до викидів в атмосферу і наша соціальна і моральна відповідальність за 
збереження навколишнього середовища. Зростають вимоги до якості фільтрувальних матеріалів, усе більше 
уваги приділяється не фізико-механічним властивостям, а комплексу споживних властивостей, які й 
визначають їх якість [1]. Розвиток вітчизняної металургійної промисловості у сучасних умовах не можливий 
без виробництва високоякісних конкурентоспроможних рукавних фільтрів. Застосування нових 
термостійких волокон та нових фільтрувальних установок дає можливість створити для фільтрувальних 
матеріалів комплекс споживних властивостей і підвищити їх рівень відповідності екологічним вимогам, що 
й забезпечить належну якість рукавних фільтрів. 

Якість фільтрувальних матеріалів оцінюється сукупністю тих чи інших споживних властивостей, 
які залежать від волокнистого складу, будови, умов експлуатації та ін. Тобто за визначальну характеристику 
якості фільтрувальних текстильних матеріалів прийнято їх властивість як об’єктивну особливість, яка 
проявляється під час їх виробництва та експлуатації. На формування властивостей надійності 
фільтрувальних текстильних матеріалів впливають особливості їх будови. Варіюючи показниками будови, 
можливо проектувати фільтрувальні матеріали із заданим комплексом споживних властивостей для 
конкретного призначення. Значний вплив на зносостійкість фільтрувальних текстильних матеріалів 
впливають процеси оброблення, тому передбачається застосування нових видів оброблення, які б дозволяли 
не тільки надавати їм комплексу необхідних споживних властивостей, а й зводити до мінімуму притаманні 
їм недоліки, а також продовжувати терміни експлуатації рукавних фільтрів із цих матеріалів. 

Залежно від фізичних і хімічних властивостей фільтрувального середовища та технологічних умов 
процесу фільтрування рукавні фільтри повинні забезпечувати високу проникність та міцність, оскільки 
процес зношування, що включає зміну розмірів, форми, стану поверхні матеріалу, може завершитися 
загальним руйнуванням з частковою або повною втратою цілісності. Причиною зношування є комплексна 
дія різних факторів, зокрема механічних (розтягнення, згинання, тертя тощо) та фізико-хімічних 
(проникності, дії температури, хімічних речовин, що містяться у викидах тощо). 

Постановка завдання 
Метою роботи являлось дослідження комплексного узагальненого показника рівня якості 

текстильних фільтрувальних матеріалів. 
Об’єкти та методи дослідження 

Для проведення дослідження використано фільтрувальні тканини із поліефірних волокон (вар.1-8), 
волокон арселону (вар. 9), скловолокна (вар.10), а також фільтрувальні неткані полотна із поліефірних 
волокон (вар.11 та вар.12), із волокон арселону (вар. 13), із волокон номексу (вар. 14) та із суміші волокон 
номексу та кевлару (вар.15). 
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На початковому етапі співставлення досліджуваних зразків та визначення кращих було проведено 
аналіз показників якості, які впливають на експлуатаційні властивості фільтрувальних матеріалів. Далі, 
визначивши перелік основних критеріїв, показники розподілили на дві групи залежно від того, яким чином 
вони впливають на рівень якості рукавних фільтрів та на їх надійність у процесі роботи [2]. 

Результати дослідження 
Проведені дослідження показали, що показники властивостей нових фільтрувальних матеріалів із 

термостійких волокон в цілому задовільні. Для встановлення оптимального співвідношення зразків 
матеріалів проведена комплексна оцінка їх якості шляхом ранжування. Комплексна оцінка рівня якості 
нових фільтрувальних матеріалів дозволила розташувати досліджувані зразки в ранжувальний ряд за рівнем їх 
загального показника якості, виявити найбільш вразливу ланку в комплексі їх споживних властивостей [3,4]. 

У процесі ранжування наведені характеристики розміщувалися в ряд по мірі зменшення їх 
корисного ефекту та погіршення властивостей фільтрувальних матеріалів для рукавних фільтрів таким чином: 

- показники проникності сприяють безперешкодному виведенню відфільтрованого повітря та 
водяних парів; 

- високі значення показників розривальної навантаги за різних умов характеризують міцність 
фільтрувального полотна в процесі експлуатації; 

- надмірна пилоємність утруднює процеси регенерації фільтрувального матеріалу та знижує його 
ефективність пиловловлювання; 

- збільшення видовження під час розривання призводить до обвисання фільтрувального рукава та 
прискорення процесу його зношування; 

- через зміну лінійних розмірів в атмосфері гарячого повітря відбувається ущільнення 
фільтрувального матеріалу, зменшення розмірів пор, що знижує його фільтрувальну спроможність; 

- із підвищенням жорсткості знижується фільтрувальна спроможність матеріалу внаслідок 
налипання пилових частинок та створення твердої структури, окрім того погіршуються умови регенерації 
фільтрувального матеріалу. 

Результати досліджень представлені у табл. 1. 
Отримані дані табл. 1 використовуємо для підрахунку середнього значення сумарного рангу 

досліджуваних варіантів (S ) та відхилення від середньої величини сумарних рангів (d), тобто:  

n

S
S

n

1i
i

 , 
 (1.1)

де  S - середнє значення сумарного рангу; 
Si – сумарний ранг і-го варіанту; 
n – кількість досліджуваних варіантів. 
 

Таблиця 1 
Результати ранжування показників якості досліджуваних фільтрувальних матеріалів 

Оціночні досліджувані варіанти 
тканин нетканих матеріалів Показник 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13 х14 х15 

Повітропро-
никність, 
дм3/м2·с 

2 3 1 8 6 7 5 9 4 10 2 1 3 4 5 

Паропроник-
ність, мг/м2·с 

2 3 1 8 6 7 5 9 4 10 1 2 3 4 5 

Пилоємність, % 2 3 1 9 5 7 4 10 8 6 5 1 2 3 4 
Розривальне 
навантаження, 
Н 

9 8 7 6 4 3 1 5 2 10 5 4 1 2 3 

Видовження на 
момент 
розірвання, %  

1 2-3 2-3 4-5 8 6-7 6-7 9 4-5 10 1 4 5 2-3 2-3 

Стійкість до 
стирання, цикли 

8 7 10 6 5 4 2 3 9 1 - - - - - 

S 24 26,5 22,5 41,5 34 34,5 23,5 45 31,5 47 14 12 14 15,5 19,5
d -9 -6,5 -10,5 8,5 1 1,5 -9,5 12 -1,5 14 -1 -3 -1 0,5 4,5 
d2 81 42,3 110,3 72,3 1 2,3 90,3 144 2,3 196 1 9 1 0,3 20,3
V 0,07 0,08 0,07 0,13 0,10 0,11 0,07 0,14 0,09 0,14 0,19 0,16 0,19 0,21 0,26

 

SSd ii  ,  (1.2)
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де  d – відхилення від середньої величини сумарних рангів; 
Si – сумарний ранг і-го варіанту; 

S - середнє значення сумарного рангу. 
Коефіцієнт вагомості показників (V) вираховуємо як відношення сумарного рангу і-го варіанту до 

суми рангів усіх варіантів і обчислюємо за формулою:  





n

1i
i

i

S

S
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 (1.3)

де  V – коефіцієнт вагомості; 
Si – сумарний ранг і-го варіанту; 
n – кількість досліджуваних варіантів. 
Сума коефіцієнтів вагомості дорівнює 1. Для визначення коефіцієнта рангової кореляції (W) 

користуємось формулою:   
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де  W – коефіцієнт рангової кореляції; 
m – кількість досліджуваних показників; 
n – кількість досліджуваних варіантів; 
Tj – сума рангів, які дублюються:  
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tk – кількість показників, які отримали k-ранг. 
У визначенні коефіцієнта рангової кореляції ранги не дублюються, тому сума Tj = 0. Звідси, 
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Оскільки коефіцієнт рангової кореляції для фільтрувальних тканих і нетканих матеріалів менше 1, 
то для визначення комплексного показника рівня якості знаходимо відносні показники якості (qi) і 
користуємось формулою:   

.етал

.досл
i P

P
q  ,  (1.6)

де  qi – значення відносних показників якості; 
Pдосл. – значення і-того показника досліджуваного зразка; 
Pетал. – значення і-того показника зразка-еталону. 
Результати відносних показників якості відображені у табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Значення відносних показників якості досліджуваних фільтрувальних матеріалів 

Значення відносних показників якості 
тканин нетканих матеріалів Показник 

q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q12 q13 q14 q15 

Повітропроникність 
дм3/м2·с 

1,03 0,66 1,15 1,10 1,13 1,09 1,18 1,04 1,21 0,98 1,16 1,18 1,30 

Паропроникність, 
мг/м2·с 

1,09 0,92 1,18 1,12 1,14 1,08 1,16 1,14 1,57 1,06 1,85 1,88 2,62 

Пилоємність, % 1,44 0,72 2,60 1,84 2,28 1,60 3,08 2,44 2,16 0,57 0,67 0,76 0,86 
Розривальне 
навантаження, Н 

0,96 0,93 0,76 0,63 0,58 0,42 0,58 0,52 1,11 1,06 0,47 0,74 0,88 

Видовження на 
момент розірвання, %  

1,02 1,02 1,26 1,46 1,36 1,36 1,58 1,27 2,53 2,69 5,0 1,75 1,75 

Стійкість до 
стирання, цикли 

0,97 1,14 0,89 0,84 0,71 0,57 0,71 1,12 0,03 - - - - 

Σ (qі) 6,51 5,39 7,84 6,99 7,20 6,12 8,29 7,53 8,61 6,36 9,15 6,31 7,41 
 
На основі отриманих відносних показників якості досліджуваних фільтрувальних матеріалів (qі) і їх 
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коефіцієнтів вагомості (Vi) розраховуємо комплексний узагальнений показник рівня якості (Ki) за 
формулою:  

i

n

1i
ii qvK 



,  (1.7)

де  Ki – комплексний узагальнений показник рівня якості і-го варіанту; 
qi – значення відносних показників якості і-го варіанту; 
vi – коефіцієнт вагомості і-го варіанту. 
Для досліджуваних фільтрувальних тканин комплексний узагальнений показник рівня якості 

становить: K1- 0,43; K2-0,52; K3-0,37; K4-0,98; K5-0,72; K6-0,76; K7-0,43; K8-1,13; K9-0,72; K10-1,22. Отримані 
дані свідчать, що новий асортимент досліджуваних фільтрувальних тканин відповідає проектним вимогам і 
основному призначенню. Комплексний показник рівня якості нових фільтрувальних тканин із термостійких 
волокон вищий і становить у вар.9 – 0,72, у вар.10 -1,22, ніж у поліефірних матеріалах (0,37 – 0,52). Їх можна 
за місцем сукупності показників якості розмістити в наступній послідовності у порядку зростання їх 
значимості: вар.3,вар.1,вар.7,вар.2,вар.5,вар.9,вар.6,вар.4,вар.8,вар.10. Найбільш високий комплексний 
показник рівня якості у склотканині вар.10 досягнуто завдяки кращим характеристикам проникності та 
розривального навантаження. 

Для досліджуваних фільтрувальних нетканих матеріалів комплексний узагальнений показник рівня 
якості становить: K11-0,94; K12-1,02; K13-1,71; K14-1,31; K15-1,93. Комплексний показник рівня якості 
фільтрувальних нетканих матеріалів із термостійких волокон є вищий і знаходиться в межах 1,31-1,93. За 
місцем сукупності показників якості вони посідають 1, 2 і 3 місця і розміщуються в наступній послідовності 
у порядку зростання їх значимості: вар.11, вар.12, вар.14, вар.13, вар.15. 

Провівши комплексну оцінку якості фільтрувальних матеріалів, можна виділити кращі зразки серед 
досліджуваних полотен з подальшим їх дослідженням в умовах роботи на підприємствах металургійного 
комплексу, а також виявити недоліки та слабкі місця задля можливості їх подальшого усунення. 

Висновки 
1. Встановлено, що комплексний узагальнений показник рівня якості нових фільтрувальних 

матеріалів із термостійких волокон вищий, ніж у поліефірних матеріалах. 
2. Досліджено, що завдяки кращим характеристикам проникності, розривального навантаження та 

видовження на момент розірвання термостійкі фільтрувальні матеріали за місцем сукупності показників 
рівня якості посідають 1, 2 і 3 місця. 
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ПОГЛИБЛЕНОЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ТРЕСТИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 
 
На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень анатомічної будови та технологічних 

властивостей волокна в статті обґрунтовано вибір технології механічної обробки трести льону олійного. 
On the basis of theoretical and experimental study researches anatomy and technological properties of fiber in the 

article justified the choice of technology of mechanical processing trusts flax oil. 
Ключові слова: треста льону олійного, технологічні властивості, механічна обробка. 
 
Постановка проблеми. При збиранні льону олійного застосовуються високопродуктивні 

сільськогосподарські машини загального призначення: зернозбиральні комбайни та рулонні преси. При 




