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ВИКОРИСТАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ОЧИЩЕННЯ 

ВОВНЯНОЇ ПРЯЖІ НА ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Матеріали статті є логічним продовженням тематики, яка пов’язана із практичним  застосування 

електромагнітного НВЧ-поля в промислових умовах роботи текстильних підприємств. Авторами публікації 
пропонується експериментальна модель установки для очищення вовняної пряжі-сирцю, використання якої 
дозволить скоротити технологічний процес і підвищити ефективність роботи текстильних підприємств. 

Ключові слова: вовняна пряжа, сушіння, віджимання, відцентрові сили, центрифуга, НВЧ поле, 
оптимізація процесу, миючі розчини, технологічні цикли. 

 
V.О. PRIVALA 

Khmelnytskyi Natіonal Unіversity 

 

JUSTIFICATION OF THE MICROWAVE DEVELOPMENT DESIGN FOR CLEANING  

WOVEN YARN IN CONDITIONS OF DOMESTIC TEXTILE ENTERPRISES 
 

In a highly competitive global textile market, an important factor is the optimization of the fabric production process. However, 
the cost of textiles made from natural fibers, such as wool yarn, cannot be cheap. Woollen garments are always in the trend of modern 
fashion. Coats, suits, dresses, sweaters, sweaters, blankets, plaids are products that are traditionally used for woollen fabrics of different 
thickness, composition and decoration. Therefore, the issue of cheaper technology for the production of textiles from wool yarn is relevant for 
both domestic and world textile enterprises. The purpose of the research is to create an energy-saving technology for cleaning wool through 
the use of electromagnetic field of high frequency (microwave) in the conditions of domestic textile enterprises. The essence of the 
development is to combine the process of spinning wool yarn in an electromagnetic microwave field, which should optimize the process of 
cleaning wool and increase the productivity of industrial technology. 
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Вступ 

В умовах суворої конкуренції на світовому ринку текстильних матеріалів важливим фактором є 

оптимізація процесу отримання тканин. Текстиль має бути якісним,  недорогим і конкурентоспроможним. 

Такої концепції більш-менше вдається дотримуватися виробникам тканих матеріалів із синтетичних 

волокон, які є зовні привабливими і недорогими. За статистикою минулого року домінуючою вихідною 

сировиною у виробництві волокнистих матеріалів є поліестер. Його частка на світовому ринку в кілька разів 

перевищує частку його найближчого конкурента – вовни. Проте собівартість текстилю на основі волокон з 

вовни, беручи до увагу її важливі експлуатаційні властивості, бути дешевою не може. Швейні вироби з 

вовняних матеріалів  завжди в тренді сучасної моди. Пальта, костюми, сукні, светри, кофти, ковдри, пледи – 

це вироби, для виготовляння яких традиційно застосовується вовняні тканини різної товщини, складу та 

оздоблення. 

 Отже? питання здешевлення  технології виготовлення текстилю саме з вовняної пряжі є актуальним 

для вітчизняних текстильних підприємств, які розташовані  в Чернігові, Кривому Розі, Одесі, Сумах. Проте 

сучасна технологія очищення вовни лишається багатостадійною та енерговитратою, що впливає на якість і 

кінцеву собівартість продукції  [1]. Тому метою досліджень є створення енергозберігаючої технології 

очищення вовни за рахунок використання електромагнітного поля надвисокої частоти (НВЧ) на вітчизняних 

текстильних підприємствах. 

 

Аналіз літературних джерел 

Як було зазначено раніше [2–6], застосування високочастотної (ВЧ) енергії для сушіння різних 

предметів і речовин не є новим і знайшло широке застосування для сушки дерева, продуктів харчування, 

паперу та ін. У порівнянні зі звичайним способом сушіння при ВЧ-сушці тепло виникає всередині матеріалу, 

який сушать. Це означає, що в ВЧ-полі процес сушіння текстильного волокна починається не з його поверхні, а 

з середини, і поступово розвивається у напрямку до зовнішньої поверхні. Такий спосіб розігріву є більш 

швидким у порівнянні з конвекційним. Разом з цим високочастотне нагрівання має і свої недоліки, яких важко 

позбутися.  Наприклад, неможливе отримання фіксованої температури розігріву матеріалів [7–10]. 

На початку 80-х років минулого століття в ряді високо економічно розвинених країн Європи, в 

Японії та в США відбулась технічна революція, яка пов’язана із  розробкою технологій сушки і розігріву 

різноманітних матеріалів і речовин за допомогою електромагнітного поля надвисокої частоти (НВЧ). Тобто 

з’явились технології термічної обробки  продуктів харчування, вулканізації гумових камер, сушки паперу, 

склеювання деревних плит і так далі в полі надвисоких частот (1450 МГц).  Разом з тим, складності 

конструювання і виготовлення  НВЧ-генераторів робила зазначені технічні новації економічно невигідними. 

І тільки на початку 90-х років минулого сторіччя, завдяки здешевленню технології виробництва НВЧ 

обладнання, використання НВЧ-технологій отримало новий імпульс розвитку [11–13]. 
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   Теоретичні розробки та практичне застосування  поля надвисоких частот відображено в наукових 

роботах і українських вчених: Водотовки Л.І. (Національній технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського), Березненка М.П. та  Березненка С.М. (Київський 

національний університет технологій и дизайну), Скрипника В.М. (Хмельницький національний 

університет) та інших. Саме завдяки розробкам цих науковців даний напрямок став ближче для вітчизняної 

легкої промисловості. Зокрема, професор Скрипник В.М. був ініціатором і науковим керівником 

держбюджетної науково-дослідної роботи, яка присвячена сушінню волокнистих матеріалів в НВЧ-полі 

[14–16]. 

 

Постановка задачі 

В попередній публікації [17] детально викладено теоретичне обґрунтування можливості 

використання електричного поля надвисоких частот в поєднанні з відцентровими силами для оптимізації 

процесу очищення вовняної пряжі. А саме, пропонується на відповідному технологічному етапі обробки 

вовни виконувати її віджим за допомогою центрифугування барабану робочої камери з накладенням на неї 

дії НВЧ-поля. Саме за рахунок цього передбачається скоротити час на сушку вовни. Для реалізації цієї 

концепції необхідно розробити відповідну установку, принципова схема якої  відображена нижче. 

 

Викладення  основного матеріалу 

На рис. 1 зображено схему макету промислової НВЧ-установки. За основу взято конструкцію діючої 

промислової установки, яка використовується для очищення вовни на вітчизняних текстильних 

підприємствах. Відмінність полягає у тому, що в новій установці ванну для виконання миття вовни замінено 

на камеру у вигляді перфорованого барабану конічної форми 3, який має можливість обертатися аналогічно 

до промислових пральних машин. Крім того, нова установка доукомплектована магнетроном 1 і водяною 

системою його охолодження, яка складається з ємностей 16 та водяного насосу 15, який спричиняє 

циркуляцію води в замкнутій системі. Отже, в даній установці теплова енергія передається не нагрітим 

повітрям, тобто  конвекційно, а з допомогою електричного змінного поля частотою 1450 МГц, яке створює 

магнетрон 1 потужністю 25 КВт. 

 

 

 
Рис. 1. Схема макету установки для промислового очищення вовняної пряжі з використання НВЧ-поля: 

1 – НВЧ-генератор (магнетрон); 2 – хвилевод з камерою резонатора; 3 – перфорований барабан; 4 – крилатка для циркуляції 

миючого розчину; 5 – електродвигун; 7 – редуктор;  8 – кришка резонатору; 9 – амортизатори робочої камери; 10 – патрубок; 11 

– насос;  12 – патрубок для зливання миючого розчину; 13 – водяний компресор;  14 – ємність з дистильованою водою; 15 – 

насос; 16 – установка для охолодження магнетрону; 17 – блок живлення магнетрону; 18 – пульт керування установкою 

 

Технологічна послідовність обробки вовни-сирцю на діючих вітчизняних підприємствах 

складається з ряду основних і допоміжних виробничих етапів, які перераховані нижче. 

1. Кількісне і якісне приймання вовни. 

2. Сортування вовни за видами. 

3. Сортування вовни в немитому вигляді за сортами. 
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4. Подача вовни до мийних апаратів. 

5. Додавання до вовни живильника-розпушувача. 

6. Мийка в п'яти ваннах:  

- перша ванна (розчин соди для замочування вовни);  

- друга і третя ванни (розчин мила і соди);  

- четверта ванна (мильний розчин);  

- п'ята ванна (полоскання). 

7. Віджим вовни. 

8. Сушка вовни в сушильній машині. 

9. Транспортування по вентиляційних трубах на упаковку. 

11. Визначення якісних показників по залишковій вологості. 

12. Контроль якості. 

13. Транспортування готової продукції на склад. 

Саме для оптимізації етапів № 7 і 8 (поєднання процесу віджиму та сушіння) і призначена нова 

установка. Що стосується всіх інших технологічних етапів, то вони лишаються незмінними і тому детально 

не описуються в даній публікації. Ще однією особливістю нової установки є те, що перфорований барабан 3 

має бути виготовлений не з металу, а з полімеру, який спроможний безперешкодно пропускати 

електромагнітні коливання, шо створюють НВЧ-генератор (магнетрон) 1 і хвилевод 2. Отже, після 

завершення технологічних етапу № 6, перфорований барабан установки має перейти у режим 

центрифугування для примусового видалення вологи з промитої вовни. Після цього вмикається НВЧ-

генератор для створення високочастотного електромагнітного поля, яке і буде генерувати тепло,  що є 

необхідним для повної висихання пряжі. 

Ще однією особливістю нової установки є необхідність у розробці захисного екрану від можливого 

шкідливого впливу НВЧ-енергії на оточуючих.  

 

Висновки 

Сучасні інноваційні технології все більше і більше проникають в різноманітні сфери виробничої 

діяльності. При цьому їх практичне застосування іноді знаходиться у зовсім неочікуваних галузях: хімічній 

промисловості, сільському господарстві, харчовій промисловості тощо. Наочним прикладом цього є проект 

установки, який розглядається в даній публікації. Зазначена установка має дозволити переробляти вовняну 

пряжу в межах 1250–1500  кг/годину, що перевершує продуктивність праці існуючих промислових 

установок. 
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