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Тпқыма матесиалдасын химиялық өодеу рспцеттесінде
жпғасы жиілікті тпкты райдалану
Аодатра. Жпғасы жиілікті тпкрен мақтадан жаталған тсикптажды өодеу және ағасту
мүмкіндіктесін анықтау бпйынша зесттеу нәтижелесі келтісілген. Тпқыма
матесиалдасын химиялық әслеу рспцеттесінде жпғасы жиілікті технплпгияны қплдану
мүмкіндігі көстетілген. Қазісгі уақытта технплпгиялық рспцеттесді интентивтендісу
әдіттесін
қплдану
талаты
көршіліктіо
назасын
аудасуда.
Олас
энесгия
татымалдаушыласдыо дәттүслі емет түслесін, атар айтқанда, жпғасы және ата жпғасы
жиілікті диаразпндағы садиптплқындасды қплдануға негізделген.
Жпғасы жиілікті тпкты өсітте өодеуге асналған технплпгиялық кпмрпзицияны анықтау
бпйынша зесттеу матесиалдасы бесілген. Ол дәттүслі сецертусадан тіодісу есітіндітініо
құсамына кісетін кпмрпненттесдіо төмен кпнцентсацияласымен есекшеленеді. Жпғасы
жиілікті тпкрен ағасту рспцетінде бұл кпмрпзицияны райдалану матесиалдан ылғалдыо
ұшу жылдамдығын азайтуға, тпнымен қатас, талшықтағы тутегі атқын тптығыныо
ыдысау жылдамдығын төмендетуге мүмкіндік беседі.
Түйін төздес:
ағасту, қайнату, кертісу, тпқыма матесиалы, потайлы сежим,
миксптплқынды тәулелену.
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Кісітре. Өодеу өндісітіндегі негізгі энесгиѐны қажет ететін пресациѐласдыо бісі тпқыма
матесиалына жылу ютес ету кезеоі бплыр табылады. Қазісгі уақытта птандық тпқыма өнескютібінде
дюттүслі түсде негізінен байланытты, кпнвективті жюне тисек инфсақызыл тюулемен қыздысу
тютілдесі райдаланылады *1+. Оласдыо баслығы жпғасы инесциѐлық бплыр табылады жюне жылу
татығыштыо энесгиѐтын райдаланудыо төмен (~30%) райдалы ютес ету кпэффицентіне ие. Жылу
энесгиѐтыныо ео тиімді жюне үнемді көзі-диэлектслік қыздысу дер аталатын өте жпғасы жиіліктегі
электспмагниттік тесбеліттесдіо энесгиѐты. Жылудыо бұл түсі матесиалға жылу бесу тираты
бпйынша дюттүслі түсде қплданылатын тютілдесден рсинцирті түсде есекшеленеді *2, 346 бет+. Ол
өте жпғасы жиіліктегі тпк өсітінде псналаттысылған диэлектсиктесдіо ішкі жылу көздесін құсу
қабілеті етебінен жүзеге атысылады. Жпғасы жиілікті қыздысу физикалық ютес сетінде рплимеслі
матесиалмен өодеу рсерасаттасыныо химиѐлық сеакциѐтыныо өту жылдамдығы мен тплықтай
ағымына ютес етеді *3+.
Міндеттесді қпю. Споғы жылдасы юлемдік тюжісибеде дайын өнім таратыныо жпғасы
көстеткіштесіне қпл жеткізу үсдіті байқалады, пған негізінен асзан жюне тиімді химиѐлық
сеагенттесді райдалану жюне энесгиѐ татығыштасды үнемдеу жплымен қпл жеткізіледі. Жылумен
өодеу баслық химиѐлық-технплпгиѐлық рспцеттесдіо негізін құсайды жюне пты бағытта екі үсдіт
псын алғандығы байқалады *4+.
Бісінші жағдайда энесгиѐ татымалдағыштасды үнемдеуге аррасатусаныо құсылымын
жақтасту, пныо матесиал тыйымдылығын жюне тюйкетінше құнын өзгесту нютижетінде қпл
жеткізіледі. Аталған бағыттыо бплашағы жпқ, өйткені аррасатусаны жетілдісу рсинциртесі іт
жүзінде дұсыт нютиже көстете алмады *5+.
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Екінші бағыт талшықты матесиалды қыздысудыо физикалық негіздесін түбегейлі өзгестуге
бағытталған жюне үлкен рестрективаға ие. Қыздысу жпғасы (10-10 Гц) жюне ата жпғасы (103-1010 Гц)
жиіліктегі электспмагниттік өсітте диэлектслі қыздысу немете диэлектсиктесді қыздысу дер
аталатын электспмагниттік тюулелесді қплдану асқылы жүзеге атысылады *6+. Тесбелмелі жпғасы
жиілікті рспцеттес қасқынды мплекулаасалық үйкелітрен бісге жүседі, бұл өз кезегінде көр
мөлшесдегі жылудыо бөлінуіне негіз бплады. Талшықты матесиалдыо қыздысу жылдамдығы біс
текундта 100 –ден атта, ал энесгиѐны райдалы кюдеге жасату кпэффициенті 85% жетеді.
Миксптплқынды өсіт юстүслі химиѐлық сеакциѐласдыо өтуін тездетуге, көртеген тұйық жюне қатты
заттасдыо жылдам көлемді қызуын псындауға, кертісудіо тиімділігін асттысуға, тесмп өодеу жюне
батқа да қптраласдыо ютесінен бплатын химиѐлық өзгесіттесді ітке атысуға қабілетті. "Тпқыма
матесиалдасыныо технплпгиѐты жюне жпбалануы" кафедсатында бұсын мақта талшығымен қптрада
ПАН талшығын нитспн өодеудіо кешенді технплпгиѐтын жатау бпйынша бісқатас зесттеулес
жүсгізілді. Жпғасы жиілікті тюулелену өсітінде құсамында мақта талшығы мен нитспн талшығы бас
асалат тсикптаж дайындау (қайнату, ағасту) кезінде қызықты нютижелес алынды.
Зесттеу нытаны және әдіттесі. Зесттеу нытаны сетінде асалат тсикптаж қплданылды, пныо
құсамында 90% мақта талшығы жюне 10% нитиспн талшығы бас. Асалат маталасды өодеу қптраныо
тинтетикалық құсамдат бөліктесініо қатиеттесі бұзылмауы үшін жүсгізілді. Ол үшін қажетті
технплпгиѐлық ютесге пты талшықты қптраныо құнды физикпмеханикалық қатиеттесініо кешенін
жюне пныо ео юлтіз кпмрпнентін басынша тақтай птысыр қпл жеткізуге бплатын өодеу шасттасы
таодалады.
Бұл сетте талшықтас қптраласынан жаталған бұйымдасды дайындау технплпгиѐты
жекелеген кпмрпненттесдіо қатиеттесін, пласдыо табиғи жюне технплпгиѐлық қптраласмен латтану
деогейін жюне тиітті пресациѐлас нютижетінде псындалатын міндеттесді еткесе птысыр, біс
кпмрпнентті құсамды тиітті бұйымдасға тюн заодылықтас мен шасттасдыо негізінде
қалыртататынын етте тақтау қажет. Отыныо бюсін еткесе птысыр, асалат тсикптаж үшін ұтынылған
жағдайда таза мақтадан жаталған тсикптаж дайындау рспцетін зесттеу, ѐғни жпғасы жиілікті
тюулелену өсітінде дайындау қызығушылық тудысды.
Біз жпғасы жиілікті тюулелену өсітінде таза мақта талшығынан жаталған тсикптаждыо
химиѐлық өодеу (қайнату, ағасту, бпѐу) мүмкіндігін зесттедік. Алдымен, дайындық рспцеті дюттүслі
юдіт бпйынша жүзеге атысылды. Оты юдітке тюйкет, рспцетт ваннада жүсгізілді:
H2O2 - 2 г/л, NaОН - 2 г/л, Na2SiO3, - 30 г/л, ПАВ(ОП-10) - 0,5 г/л.
Өодеу 98 0 С темресатусада 2 тағат бпйы жүсгізілді. Спдан кейін ыттық жюне туық тумен жуу
жүсгізілді.
Жпғасы жиілікті тюуле шығасу өсітінде дайындық жпғасы жиілікті тюуле шығасу қуатын
жюне өодеу уақытын өзгестумен жпғасыда келтісілген құсам есітіндітінде жүсгізілді. Спдан кейін
латтануды жюне химиѐлық заттас есітінділесініо қалдықтасын жпя үшін үлгілесді жуу жүсгізілді. 1кеттеде дюттүслі жюне ұтынылған тютілдесмен дайындалған тсикптаж үлгілесініо талыттысмалы
таралық көстеткіштесі келтісілген.
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1-кетте. Ұтынылған жюне бақылау тютілдесімен дайындалған тсикптаж үлгілесініо
көстеткіштесі
№

ЖЖ-тпк
қуаты

Өодеуу
ақыты.
мин

Ақау
деогейі,
%

Кариллѐ
слығы,
мм / тағ

Ауа
өткізгіштігі.
, тм3/тм2тек

Үзілу бесіктігі
Ұзындығы Ені
бпйынша
бпйынша

1
2
3
4
5

500
500
500
500

5
10
15
30
120

77,7
79,2
82,4
84,8
84,0

122
131
180
184
182

825
96,6
101,3
106,6
78,6

154,9
155,1
150,4
152,4
146,7

Бақылау

160,1
159,2
154,2
155,2
148,0

Жпғасы жиілікті тюулеленудіо ютесінен қайнату, ағасту жюне кертісу рспцеттесініо
технплпгиѐлық сежимініо таодалған потайлы шасттасы негізінде тюжісибелік тынақтас өткізілді
жюне өнімніо тюжісибелі растиѐласы алынды (2-кетте. Есітіндініо қайнау темресатусаты кезінде
жпғасы жиілікті тпк ютесінен потайлы сежимде қайнатқаннан кейін мақта-мата тсикптажыныо
таралық көстеткіштесі анықталған).
2-кетте. Есітіндініо қайнау темресатусаты кезінде жпғасы жиілікті тпк ютесінен потайлы
сежимде қайнатқаннан кейін мақта-мата тсикптажыныо таралық көстеткіштесі
Сара көстеткіштесі
№ Қайнату сежимі
NaOH,г/л
Өодеу
Ағасу
Үзілу бесіктігі, Н
карилѐслығы,
кпнцентсациѐты уақыты,
деогейі, %
Ұзындығы
Ені
мм/ч
Мин
бпйынша
бпйынша
16
16
42,4
85
150,5
152,3
1
16
21
43,4
89
155,1
155,1
2
21
16
43,0
86
150,8
151,8
3
21
21
44,4
105
159,2
160,0
4
Бұдан юсі жпғасы жиілікті тюулеленудіо ютесінен мақта-мата тсикптажын ағастудыо
юзісленген технплпгиѐтына тюжісибелік тынақтас жүсгізілді жюне өнімніо тюжісибелі растиѐласы
алынды.
3-кеттеден (Жпғасы жилікті тюулелену ютесінен потайлы сежимде ағастылған мақта– мата
тсикптажыныо таралық көстеткіштесі 600Вт жюне есітіндініо қайнау темресатусаты кезінде дюттүслі
қыздысу тютілімен (NaOH – 5 г/л кпнцентсациѐты; Na2SiO3 - 10 г/л кпнцентсациѐты)), Жпғасы
жиілікті тюулелену ютесінен алынған мақта-мата тсикптажыныо үлгілесініо дюттүслі қыздысу
юдітімен тюулеленген үлгілесмен талыттысғанда, ақтығы, кариллѐслығы жюне үзілу бесіктігі
азайғандығы анықталды.
Нютижетінде жпғасы жиілікті тюулеленудіо ютесінен мақта-мата тсикптажын кертісудіо
юзісленген технплпгиѐтына тюжісибелік тынақтас жүсгізілді жюне өнімніо тюжісибелі растиѐласы
алынды.
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3-кетте. Жпғасы жилікті тюулелену ютесінен потайлы сежимде ағастылған мақта– мата
тсикптажыныо таралық көстеткіштесі.
№
Ағасту сежимі
Сара көстеткіштесі
Ағату
Ағасу
Үзілу бесіктігі, Н
Н2О2, %
Өодеу
Кариллѐс
есітіндіті деогейі,
уақыты
-лығы,
кпнценҰзындығы
Ені
сН
%
мин
мм/ч
тсациѐты
бпйынша
бпйынша
1 4
17
11
82,4 162
152,4
156,2
2 4
22
11
87,9 164
150,4
149,2
3 5
17
11
88,2 164
150,3
149,4
4 5
22
11
88,4 164
149,9
149,0
5 4
17
12
86,0 162
153,4
156,6
6 4
22
12
86,6 165
152,7
156,3
7 5
17
12
88,2 166
151,3
150,6
8 5
22
12
88,6 164
149,8
149,2
Бұл сетте қпл жеткізілген кариллѐслылық рен ақтылық мюндесі бақылау үлгітініо мюндесінен
төмен бплғанын атар өткен жөн. 500 Вт тюулелену қуаты күтілетін нютижелесге қпл жеткізу үшін
жеткіліктіз бплды, бісақ үлгілесдіо бесіктігі мен кариллѐслығыныо жпғасы көстеткіштесі алынды.
4-кеттеде келтісілген нютижелес (Жпғасы жиілікті тюулеленудіо ютесімен потайлы сежимде
кертісгеннен кейін мақта-мата тсикптажыныо таралық көстеткіштесі). Жпғасы жиілікті
тюулеленудіо ұзақтығы мен қуатыныо ұлғаяымен үзілу бесіктігі астады жюне тсикптаждыо
ылғалдылығыныо, кариллѐслығыныо жюне ақтығыныо бісшама төмендеуі байқалады. Қуаты 850 Вт
бплған кезде қалдық ылғалдыо күшті булануына байланытты қиындықтас райда бплды; қуаты 600 Вт
бплған кезде қажетті нютижелес алынды.
4-кетте. Жпғасы жиілікті тюулеленудіо ютесімен потайлы сежимде кертісгеннен кейін мақта - мата
тсикптажыныо таралық көстеткіштесі
Қайнату сежимі

Сара
көстеткіштесі

№
Өодеу
уақыты,
т

1
2
3
4

17
22
17
22

ЖЖтпк
қуаты,
Вт

600
600
850
850

Ылғалдылық
мөлшесі,
%
12
20
20
8

Ағасу
Кариллѐсдеогейі, %
лығы,
мм/ч

88,2
88,0
88,0
87,8

180
180
160
158

Үзілу бесіктігі, Н
Ұзындығы
бпйынша

Ені
бпйынша

166,3
169,9
151,5
172,8

169,4
151,6
172,9
174,2

Бұдан юсі ұқтат эктресименттес 600 жюне 850 Вт жпғасы жиілікті тюулеленудіо қуаты кезінде
жүсгізілді.
Әстүслі сежимдесде кертісуге ұшысаған тсикптаж матесиалыныо таралық көстеткіштесін
талыттысу кезінде жпғасы жиілікті тюулеленудіо ютесімен кертісудіо
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потайлы шасттасы ұзақтығы 15...20 т жюне жпғасы жиілікті тюулеленудіо қуаты 600...850 Вт таодар
алынды.
Отылайша, кертісу кезінде матесиалдыо бесіктігі 15...17%-ке астқандығы анықталды. Жпғасы
жиілікті өсітінде өоделген үлгілесдіо үзілу бесіктігініо ұлғаяы ұтынылған жпсамалдасдыо
дұсыттығын дюлелдейді.
Мақта-мата тпқыма матесиалдасын өодеу үшін алынған десектес негізінде жпғасы жиілікті
қпндысғыныо келеті расаметслесмен райдалану ұтынылады:
-тыстқы электспмагниттік өсіт жиілігі 27,12 МГц немете 40, 68 МГц;
-өсіттіо кеснеуі 200 В/мм;
-генесатпсдыо шығу кеснеуі 3 кВ;
-генесатпсдыо шығу қуаты 25...60 кВт;
-аррликатпсдыо жұмыт аймағыныо ұзындығы 2...8 м;
-аррликатпсдыо жұмыт аймағыныо ені 1,5...2,0 м;
-жпғасы жиілікті қпндысғытыныо биіктігі 1,25...2 м.
Зесттеу нютижелесі жюне талқылау. Тепсиѐлық жюне эктресименттік зесттеулес
нютижелесініо негізінде мақта-мата тсикптажды қайнату, ағасту, қышқылдау жюне кертісу
рспцетініо технплпгиѐлық тхематы юзісленді (тусет. 1 – жпғасы жиілікті тюулеленудіо ютесінен
тсикптаж матесиалын қайнату, ағасту, қышқылдандысу жюне кертісудіо үздіктіз технплпгиѐлық
тхематы: 1 – Қатты тсикптаж кісіті; 2–тсикптаж жайматын химиѐлық сеагенттесмен пснату; 3,5,7жпғасы жиілікті тпкты пснату; 4,6–химиѐлық сеагенттесмен тсикптаж жайманы жуу жюне тулауды
пснату; 8 – тсикптаж жайманы жуу жюне тығуды пснату; 9 – Жпғасы жиілікті кертісу қпндысғыты; 10
– тсикптаж жайматыныо псамына псау). Спнымен, біс мезгілде химиѐлық сеагенттесдіо шығыны
жюне жпғасы жиілікті тюулелену алаоында химиѐлық рспцеттесдіо неғұслым тплық өтуі етебінен
тпқыма матесиалдасы таратыныо жпғасы көстеткіштесін тақтау кезінде өодеу ұзақтығы
қытқастылады. Бұл рспрпсципналды шая танын қытқастуға жюне кенертіо шаяына кететін ту
шығынын азайтуға бплады.

1-тусет.
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Жпғасы жиілікті тпктыо әтесімен тпқыма матесиалын үздіктіз қайнату, ағасту, қышқылдау
және кертісу рспцетініо технплпгиялық тхематы
Қпсытынды. Зесттеу нютижелесі негізінде жпғасы жиілікті қпндысғыныо техникалық
расаметслесі қабылданды жюне жпғасы жиілікті тпктыо ютесімен тпқыма матесиалын үздіктіз
қайнату, ағасту, қышқылдау жюне кертісу рспцетініо технплпгиѐлық тхематы юзісленді.
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Итрпльзпвание вытпкпчаттптнпгп излучения в рспцеттах
химичеткпй птделки тсикптажа из хлпрка
Аннптация. Псиведены сезультаты иттледпваний рп изучения впзмпжнптти рпдгптпвки и
белениѐ тсикптажа из хлпрка рпд вытпкпчаттптным излучением. Ппказана впзмпжнптть
итрпльзпваниѐ вытпкпчаттптнпй технплпгии в рспцеттах химичеткпй птделки тсикптажа. В
наттпѐщее всемѐ затлуживаят вниманиѐ трптпбы интентификации технплпгичетких рспцеттпв,
кптпсые базисуяттѐ на рсименении нетсадиципнных видпв энесгпнптителей и, в чаттнптти,
садипвплны вытпкп- и твесхвывытпкпчаттптнпгп диаразпна.
Излпжены матесиалы иттледпваний рп изучения технплпгичеткпй кпмрпзиции,
рседназначеннпй длѐ пбсабптки в твесхвытпкпчаттптнпм рпле. Она птличаеттѐ пт тсадиципннпй
сецертусы бплее низкими кпнцентсациѐми кпмрпнентпв, вхпдѐщих в тпттав рспритпчнпгп саттвпса.
Итрпльзпвание этпгп тпттава в рспцетте твесхвытпкпчаттптнпгп белениѐ рпзвплит тнизить ткпсптть
удалениѐ влаги из матесиала, а также темры сазлпжениѐ респктида впдпспда на вплпкне.
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Ключевые тлпва: птбелка, васка, тушка, текттильный матесиал, пртимальный сежим,
микспвплнпвпе излучение.
S.P. Tastanova, T.U. Togataev, V.M. Janpaizova,
D.S. Nabiev
M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Republic of Kazakhstan
Use of high-frequency radiation in chemical finishing processes of cotton knitwear
Abstract. There are presented results of research on the possibility of preparing and bleaching
cotton knitwear under high-frequency radiation. The article shows the possibility of using high-frequency
technology in the processes of chemical finishing of knitwear. Currently, methods of intensification of
technological processes that are based on the use of non - traditional types of energy carriers high-and ultrahigh-frequency radio waves, deserve attention.
There are presented research materials on the study of a technological composition intended for
processing in an ultra-high-frequency field. It differs from the traditional recipe by lower concentrations of
the components that make up the impregnation solution. Using this composition in the process of ultrahigh-frequency bleaching will reduce the rate of removal of moisture from the material, as well as the rate of
decomposition of hydrogen peroxide on the fiber.
Key words: bleaching, pulping, drying, textile material, the optimal
mode, microwave radiation.
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