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РЕФЕРАТ РОБОТИ 

«Новітні технології підготовки текстильних матеріалів  

із натуральних волокон» 

Асаулюк Тетяни Сергіївни, Скалозубової Наталії Сергіївни 

 

Актуальність роботи. Текстильні вироби із натуральних волокон завдяки 

своїм унікальним властивостям та привабливому зовнішньому вигляду завжди 

користуються попитом у споживачів. 

Вовна є цінною сировиною для виробництва широкого асортименту 

текстильних матеріалів – від трикотажу і тонких камвольних тканин до щільних 

фетрів. Особливості хімічної і фізичної структури вовняного волокна 

забезпечують текстильні вироби з вовни підвищеними теплоізоляційними та 

гігієнічними властивостями. 

Бавовняні текстильні матеріали характеризуються високою 

гігроскопічністю і особливою міцністю, яка підвищується у мокрому стані, тому 

є незамінними при виготовленні одягу літнього і білизняного асортименту. В 

останні роки спостерігається збільшення частки одягу із бавовняного трикотажу 

у загальній структурі виробництва завдяки його зручності, м’якості, легкості у 

догляді. 

Наразі в Україні виробництво конкурентоспроможних текстильних 

матеріалів із натуральних волокон набуває не тільки загальнонаціонального, але 

і стратегічного значення. Використання вітчизняних вовняних і бавовняних 

текстильних матеріалів одягового і білизняного асортименту забезпечить 

вирішення важливих соціально-економічних проблем шляхом зниження 

залежності економіки нашої країни від імпорту. 

Жорстка конкуренція на міжнародному і внутрішньому ринках між 

виробниками текстилю обумовлена підвищенням вимог до якості і зовнішнього 

оформлення готових виробів. Створення умов для просування української 

текстильної продукції на ринок додатково ускладнюється зростаючою вартістю 
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сировини, текстильно-допоміжних речовин та обладнання, які 

використовуються в опоряджувальному виробництві. 

Отже, основною умовою вирішення 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, оскільки від повноти видалення домішок, ступеня 

білизни, а також збереження фізико-механічних характеристик матеріалу істотно 

залежать споживні властивості готового текстилю. 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. 

Сьогодні на текстильних підприємствах України існує дефіцит якісного 

вовняного волокна, який задовольняється за рахунок імпорту. Тому актуальним 

є розширення сировинної бази вовняної галузі за рахунок використання 

вітчизняної напівгрубої та грубої вовни, у тому числі пігментованої, яка не 

застосовується в текстильній промисловості. Перспективним способом 

підвищення функціональності некондиційної сировини є модифікація волокна із 

застосуванням інноваційного фізико-хімічного методу впливу – 

електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації (ЕРНОК) – який дозволяє надати 

йому необхідні споживні властивості. Найбільший практичний інтерес 

представляє застосування модифікації в традиційних технологіях опорядження 

вовни, зокрема при відбілюванні. Враховуючи, що під впливом окисників і 

високої температури у лужному середовищі відбувається деструкція білкової 

структури вовняного волокна, яка призводить до зниження його міцності і 

підвищення звалювання, використання попередньо модифікованої дією ЕРНОК 

вовни забезпечить мінімальне пошкодження волокна у процесі відбілювання, що 
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підвищить ефективність подальшого фарбування, прядіння і ткацтва, а також 

якість готових виробів в цілому. 

Теоретичною основою застосування електророзрядної кавітації в 

опоряджувальному виробництві стали роботи проф. Юткіна Л.О., вчених 

Інституту імпульсних процесів та технологій НАН України, проф. Вітенько Т.М., 

проф. Шевчук Л.І., проф. Промтова М.О. Удосконалення технологій підготовки 

вовни ґрунтувалось на дослідженнях структури та властивостей вовняних 

волокон проф. Садової С.Ф., Powell B.C., Negri A.A., Leeder J.D., Giehl A., 

Alexander P., Hudson R.F., а також вчених Херсонського національного 

технічного університету проф. Сарібєкової Ю.Г., Покровської А.В., 

Семешко О.Я., які довели ефективність застосування ЕРНОК у процесах 

первинної обробки і фарбування вовняного волокна. 

На трикотажних підприємствах складним завданням є досягнення високих 

показників капілярності бавовняного трикотажу в процесі підготовки, оскільки 

композиції поверхнево-активних речовин (ПАР), які використовують в даний 

час, не повністю видаляють технологічні замаслювачі та супутні природні 

речовини бавовни з трикотажного полотна, що при подальшому фарбуванні 

призводить до нерівномірності забарвлення. Крім того, традиційно підготовку 

бавовняного трикотажу проводять у дві стадії шляхом послідовного 

відварювання і відбілювання, що є економічно недоцільним, оскільки періодичні 

процеси опорядження бавовняних текстильних матеріалів є тривалими та 

характеризуються значними витратами води і енергоресурсів. Слід відмітити, що 

на даний час відсутні цілеспрямовані систематичні дослідження вітчизняних 

вчених щодо створення опоряджувальних складів для підготовки трикотажних 

полотен. Розробка нових композиційних препаратів, які дозволять ефективно 

проводити процес одночасного промивання і відбілювання бавовняного 

трикотажного полотна, забезпечить виробництво текстильного матеріалу з 

високими показниками якості при скороченні матеріало- та енерговитрат. 

Таким чином, розробка новітніх технологій підготовки текстильних 

матеріалів із натуральних волокон шляхом впровадження сучасних методів 
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модифікації, удосконалення процесів опорядження волокнистих матеріалів і 

застосування ефективних екологічно безпечних композиційних складів, є 

актуальним та важливим завданням, вирішення якого дозволить підвищити 

конкурентоспроможність українських товарів на ринку, збільшити обсяг 

вітчизняного виробництва текстилю і забезпечити імпортозаміщення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

робота виконана у Херсонському національному технічному університеті в 

рамках наступних восьми науково-дослідних робіт: «Розробка інноваційної 

технології глибокої підготовки вовни на основі фізико-хімічних методів 

інтенсифікації технологічного процесу, який забезпечує екологічність, 

економічність, якість і конкурентоспроможність готової продукції» номер 

держреєстрації 0110U002354, наказ Міністерства освіти і науки України № 686 

від 22.07.2009 р.; «Фізико-хімічне обґрунтування технології надання 

текстильним матеріалам спеціальних видів оздоблення та розробка композицій 

для їх одержання» номер держреєстрації 0110U002351, наказ Міністерства 

освіти і науки України № 686 від 22.04.2009 р.; «Розробка інноваційної 

екологічно чистої технології і створення експериментально промислового 

обладнання для отримання модифікованого вовняного волокна» номер 

держреєстрації 0112U000776, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1241 від 28.10.2011 р.; «Хіміко-технологічні процеси масообміну під 

дією високовольтних імпульсних електричних розрядів», номер держреєстрації 

0114U005036, наказ Міністерства освіти і науки України № 1611 від 22.11.13 р.; 

«Розробка екологічно чистої технології підготовки грубого вовняного волокна 

для виготовлення високоякісних тканин та трикотажних полотен», номер 

держреєстрації 0116U006983, наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 

від 23.08.2016 р. та № 973 від 15.08.2016 р.; «Розробка інноваційних технологій 

надання спеціальних видів оздоблення текстильним матеріалам військового 

призначення» номер держреєстрації 0117U004294, наказ Міністерства освіти і 

науки України № 199 від 10.02.2017 р. та № 198 від 10.02.2017 р.; «Розробка 

інноваційних технологій опорядження трикотажу військового призначення», 
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номер держреєстрації 0118U003736, накази Міністерства освіти і науки України 

№ 64 від 25.01.2018 р. та № 63 від 24.01.2018 р.; «Розробка інноваційних 

технологій надання високих показників світлостійкості бавовняним 

трикотажним полотнам військово-цивільного призначення», номер 

держреєстрації 0119U100156, накази Міністерства освіти і науки України № 129 

від 05.02.2019 р. та № 96 від 31.01.2019 р. 

Мета роботи полягала у розробці новітніх технологій підготовки 

вовняного волокна із застосуванням ЕРНОК і бавовняного трикотажу з 

використанням ефективних композицій ПАР для покращення якості та 

підвищення конкурентоспроможності текстильних матеріалів із натуральних 

волокон за рахунок зниження їх собівартості. 

Об’єкт дослідження – процеси підготовки вовняних волокон та 

бавовняного трикотажного полотна. 

Предмети дослідження – вовняні волокна, модифіковані із застосуванням 

ЕРНОК, бавовняне трикотажне полотно, композиції ПАР. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є комплекс 

традиційних і сучасних теоретичних та експериментальних методів дослідження 

у галузі механічної і хімічної технології текстильних матеріалів, текстильного 

матеріалознавства, переробки сировини, загальної та колоїдної хімії, а також 

методи фізико-математичного моделювання і планування експерименту, які 

дозволили отримати основні результати роботи та підтвердити їх достовірність. 

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. При 

цьому вперше в хімічній технології волокнистих матеріалів: 

– науково обґрунтовано доцільність попереднього застосування ЕРНОК в 

процесі відбілювання вовни з метою підвищення міцності, покращення 

сорбційних і поверхневих властивостей відбіленого волокна; 



6 

– 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 фізико-

хімічних 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. 

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. 
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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 85оС зменшити 

енерговитрати на виробництво і знизити собівартість готових виробів. 

Основні науково-технічні результати роботи. 

Розроблено новітні технології підготовки текстильних матеріалів із 

натуральних волокон, а саме: ресурсозберігаючі екологічно безпечні технології 

відбілювання вовняних волокон з використанням попередньої модифікації дією 

ЕРНОК, а також одностадійну технологію підготовки бавовняного трикотажного 

полотна. 
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Запропоновано механізм модифікації вовняного волокна під впливом 

ЕРНОК, який полягає у відновленні та реокисленні дисульфідних зв’язків 

кератину вовни при одночасній дії електрогідравлічного удару та активних 

частинок, виникаючих під час розщеплення води. Утворення нових ковалентних 

зв’язків між поліпептидними ланцюгами призводить до збільшення міцності, 

підвищення стійкості до гідролізу, а також до зниження звалювання вовняного 

волокна в процесі обробки та експлуатації готових виробів. 

В результаті комплексного дослідження впливу електророзрядної обробки 

на поверхню вовняного волокна встановлено, що ЕРНОК спрямовано діє на 

гідрофобний ліпідний шар епікутикули і не пошкоджує при цьому глибокі шари 

субстрату, що забезпечить збереженість основної частини кутикули 

модифікованого волокна та високі показники міцності відбіленої вовни. 

Визначено, що оптимальний час попередньої електророзрядної обробки для 

напівтонкого волокна становить 180 с, для грубого – 120 с. 

Експериментально доведено переваги використання модифікованого дією 

ЕРНОК напівтонкого вовняного волокна у процесі пероксидного відбілювання 

та за допомогою ротатабельного планування другого порядку визначено 

оптимальні технологічні параметри, за яких досягається високий ступінь білизни 

при максимальному збереженні міцнісних властивостей вовни: температура – 

49°С, тривалість процесу – 100 хв. 

Встановлено ефективність попередньої модифікації грубого 

пігментованого вовняного волокна у процесі протравного пероксидного 

відбілювання, що дозволяє досягти високих показників білизни, необхідних для 

подальшого фарбування вовни, при максимальному збереженні механічної 

міцності волокна та зменшенні його звалювання. Визначено оптимальну 

концентрацію протравного агенту (заліза сульфат гептагідрат) – 3 г/л та методом 

ротатабельного планування другого порядку визначено оптимальні технологічні 

параметри: температура – 67°С, тривалість процесу – 47 хв. 

На основі аналізу механізму дії ПАР в умовах промивання сирового 

бавовняного трикотажного полотна встановлено, що для ефективного 
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проведення даного процесу необхідно розробити композицію ПАР, основні 

компоненти якої мають характеризуватись високими змочувальною та миючою 

властивостями. З урахуванням особливостей опорядження трикотажних 

матеріалів у якості допоміжних компонентів необхідне використання 

піногасника та протизаломлювача. 

Найефективніші ПАР обрано на основі результатів комплексного аналізу 

визначення їх колоїдно-хімічних властивостей. За допомогою математичного 

планування – симплекс-гратчастих планів Шеффе – були знайдені склади 

композицій ПАР для промивання сирового бавовняного трикотажного полотна, 

які характеризуються максимальними змочувальною і мийною здатностями, а 

також забезпечують високі показники капілярності та ступеня фіксації активних 

барвників при подальшому фарбуванні трикотажного матеріалу. 

Шляхом дослідження кінетики розкладання пероксиду водню в умовах 

процесу відбілювання бавовняного трикотажного полотна визначено, що 

розроблені композиції ПАР сприяють зниженню констант швидкості 

розкладання пероксиду водню у 1,3 рази в порівнянні з системою без 

стабілізатору, що дозволить проводити процес при меншій температурі та 

заощадити енергоресурси. 

За допомогою методу математичного планування – повного факторного 

експерименту – отримані математичні моделі одностадійного процесу 

підготовки бавовняного трикотажного полотна і визначені його оптимальні 

технологічні параметри, при яких досягаються високі показники капілярності та 

ступеня фіксації активних барвників: концентрація композицій ПАР – 1,5 г/л, 

температура – 85оС, тривалість процесу підготовки – 20 хв. 

Таким чином, у результаті виконання роботи розроблено технології 

відбілювання вовняних волокон із застосуванням попередньої модифікації дією 

ЕРНОК, перевагами яких є підвищення якості відбіленого волокна, можливість 

використання грубої вовни у текстильній промисловості та зниження 

енерговитрат. Перевагами розробленої одностадійної технології підготовки 

бавовняного трикотажного полотна із застосуванням створених композицій ПАР 
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є підвищення якості відбіленого трикотажу та скорочення матеріало- і 

енерговитрат. 

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: для 

технології відбілювання модифікованої напівтонкої вовни – 4851,9 грн. на 1 т 

відбіленого волокна; для технології відбілювання модифікованої грубої 

пігментованої вовни – 8797,3 грн. на 1 т відбіленого волокна; для одностадійної 

технології підготовки бавовняного трикотажного полотна – 412,97 грн. на 100 кг 

трикотажу. 

Публікації. За тематикою 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. 

 

Науковий співробітник науково-дослідного сектору 

Херсонського національного 

технічного університету, к.т.н.     Тетяна АСАУЛЮК 

 

Науковий співробітник науково-дослідного сектору 

Херсонського національного 

технічного університету, к.т.н.    Наталія СКАЛОЗУБОВА 
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решением Ученого совета ХНТУ (протокол № 2 от 18.10.2016 г.). – Херсон: ХНТУ, 2016. – 

76 с. 
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2013. – 646 р.– Р. 233-237. 

6. Asaulyuk T. The influence of electrical discharge pretreatment on the surface fiber 

properties during bleaching of wool / T. Asaulyuk, O. Semeshko, S. Myasnykov // Study of problems 

in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social 
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753 p. (P. 159–169). 

7. Myasnykov S. Application of electrical discharge nonlinear bulk cavitation for intensifying 

the process of cleaning a wool-washing water / S. Myasnykov, O. Semeshko, T. Asaulyuk // 

Ecological innovation. Monograph: edited by O. Paraska, N. Radek, M. Bonek. – Pinczow: 

University Professional Skills in Pinczow. – 2015. – 311 р. (Р. 181–195). 

8. Asaulyuk T. Electrical discharge treatment as an energy-efficient way of coarse wool 

modification / T. Asaulyuk, O. Semeshko, Y. Saribyekova, S. Myasnykov // Actual problems of 

modern science. Monograph: edited by J. Musial, O. Polishchuk, R. Sorokatyi. – 2017. – 921 p. 

(P. 386–394). 

9. Asaulyuk T. Creation of environmentally friendly multifunctional polymer coatings on 

textile materials / T. Asaulyuk, O. Semeshko, Y. Saribyekova, S. Myasnykov // Actual problems of 

modern science. Monograph: edited by J. Musial, O. Polishchuk, R. Sorokatyi. – 2017. – 921 p. 

(P. 325–333). 

10. Saribyekova Yu.G. Preparing of wool fibers for the production of high-quality fabrics and 

knitwear: [monograph] / Yu.G. Saribyekova, T.S. Asaulyuk, O.Ya. Semeshko. – Białystok: 

Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. – 67 p. 

11. Asaulyuk T. Study of the effect of acrylic and urethane polymer coatings on the functional 

properties of cotton fabric / T. Asaulyuk, O. Semeshko, Yu. Saribyekova, N. Skalozubova, 

S. Myasnikov // Innovation technologies and sustainability in textiles and apparel. Monograph: edited 

by O. Zakharkevich, N. Radek, O. Paraska. – Kielce. – 2019. –142 p. (P. 22–31). 

12. Semeshko O. Study of the effect of processing quality, surface and supramolecular 

structure of cotton knitted fabric with various preparation methods on the lightfastness of colours / 
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13. Semeshko O. Study of the influence of wool fabrics preparation technology on the 
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14. Semeshko O. Тhe influence of electrical discharge nonlinear bulk cavitation on the 

structural and chemical changes in water during the wool fiber bleaching / O. Semeshko, 

J. Saribyekova, T. Asaulyuk, S. Myasnikov // Chemistry & chemical technology (Сh&ChT). – 

2014. – Volume 8, Number 4. – P. 410-415. DOI: 10.23939/chcht08.04.451. Scopus, Web of Science 

15. Semeshko O. Study of the effect of high-energy discrete processing on the extraction 

kinetics and properties of wool grease/ O. Semeshko, A. Kunik, T. Asaulyuk, Y. Saribyekova, 
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DOI: 10.15587/1729-4061.2016.76380. Scopus 
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of electrical discharge treatment / T. Asaulyuk, O. Semeshko, Yu. Saribyekova, A. Kunik, 
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Р. 50-55. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.108269. Scopus 
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Р. 35-41. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.110039. Scopus 
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and properties of styrene-acrylic polymer films / I. Slepchuk, O.Ya. Semeshko, T.S. Asaulyuk, 

Y.G. Saribekova // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. – 2018. – Vol. 61, No. 7. – 

P. 68-76. DOI: 10.6060/ivkkt.20186107.5670. Scopus, Web of Science 
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24. Semeshko O. Study of the influence of preparation of knitted fabric on the surface and 
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