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АЛҒЫСӨЗ

Химиялық тазалау, бояу және кір жуу шаруашылығы бірқатар
әлеуметтік функцияларды орындайтын халыққа тұрмыстық қызмет
көрсетудің маңызды және мәнді ішкі салаларының бірі болып табылады.

Бірінші әлеуметтік функция – бұл халыққа жеке санитарлық-
гигиеналық және мәдени-тұрмыстық қызметтерді ұсыну. Киімдерді және
басқа да бұйымдарды химиялық тазалау бойынша қызметтердің негізгі
тұтынушылары жеке тұтынушылар болып табылады

Киімдерді химиялық тазалаудың жалпы көлеміндегі жеке
тапсырыстардың үлесі 95-99% құрайды. Кір жууда қоғамдық сектор басым,
негізінен ұжымдық тұтынушылар — кәсіпорындар, қалалық шаруашылық
ұйымдары мен мекемелері, яғни көпшілік киім-кешек. Бұл, ең алдымен,
перзентханалар, ауруханалар, емханалар, балалар үйлері, қарттар үйлері,
қонақ үйлер, шипажайлар, пансионаттар, демалыс үйлері. Шаштараздар,
қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары (асханалар, кафелер,
мейрамханалар), базарлар және т. б. таза киім мен арнайы киімді қажет етеді.

Саланың екінші әлеуметтік функциясы-киімді дезинфекциялаумен
санитарлық-гигиеналық өңдеу және киім арқылы жұқпалы аурулардың
таралуының кез-келген мүмкіндігін болдырмау.             

Саланың үшінші әлеуметтік функциясы-табиғи және техногендік
апаттардың, лаңкестік актілердің салдарын жою. Азаматтық қорғаныс
жүйесінде химиялық тазалау кәсіпорындары мен кір жуатын орындар киімді
зарарсыздандыру станциялары болып табылады: оларға залалданған киім мен
киім-кешекті дезинфекциялау және дезинсекциялау бойынша міндет, сондай-
ақ әскери бөлімшелер мен госпитальдардың киімдерін химиялық тазалау
және киім-кешегін жуу бойынша тікелей міндеттер жүктеледі.

Химиялық тазалау - бұл киім мен тұрмыстық заттардың кірін кетіруге
және сыртқы түрін қалпына келтіруге арналған физикалық-химиялық
процестердің кешені.

Химиялық тазалау және кір жуу орындары нарығын бағалай отырып,
оның бастапқы кезеңде және белгілі бір перспективалары бар екенін атап
өтуге болады. Нарықты дамытудың осы кезеңіндегі проблемалардың бірі
білікті қызметкерлердің жеткіліксіздігі болып табылады.

Осыған байланысты бұйымдарды химиялық тазалау мен бояудың
сапасын жақсартуға және кеңейтуге үлкен мән беріледі. Қызметтің осы
түріне дайындық сапасын арттыру - басты міндеттердің бірі.

Осылайша, осы құралдың мақсаты – бұйымдарды химиялық тазалау
және бояуды ұйымдастыру саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау.

Оқу құралында химиялық тазалау мен бұйымдарды бояудың
технологиялық процестері, заманауи жабдықтары бар заманауи
кәсіпорындарды жобалау және нақты өндірістік цикл көрсетілген.

Мамандарды даярлаудың маңызды кезеңі дипломдық жобалау болып
табылады, оның барысында студент колледжде алған теориялық білімдерін
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жүйелейді, бекітеді және кеңейтеді, жоба тақырыбына байланысты
мәселелерді тереңірек зерттейді, міндеттердің дербес шешімдерін алады.

Дипломдық жобалау бойынша жұмысты ұйымдастыру дипломдық
жоба жауап беретін негізгі ережелерді, жобалау кезінде басшылыққа
алынатын нормативтік құжаттарды, өндірістің негізгі талаптарын,
бояғыштарды, химиялық материалдарды, суды, энергияны тұтыну
нормаларын, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарын және т. б.
нақты баяндауды талап етеді.

Бұл оқу құралы химиялық тазарту фабрикаларын жобалау
принциптерін ғана емес, сонымен қатар химиялық тазалау және бояу
кәсіпорындарын ұйымдастыруды жетілдіру жолдарын сипаттайды.
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1 БӨЛІМ. БОЯУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН
ҰЙЫМДАСТЫРУ

Оқыту мақсаты. Осы модульден өткеннен кейін студенттер:

1. Маталардың талшықты құрамын анықтай алады. Тері және
былғарыдан жасалған бұйымдардың табиғи және жасанды құрамын ажырата
алады;                 

2. Бұйымдарды бояуға дайындау операцияларын орындай алады;                 

3. Дақтарды анықтау және кетіру процестерін жүргізе алады;                 

4. Дақтарды тазарту және кетіру үшін химиялық заттарды қолдана
алады;                 

5. Тоқыма және былғары бұйымдарын бояудың технологиялық
реттілігі мен режимдерін анықтй алады;                 

6. Өнімдерді бояуға арналған технологиялық жабдықтың
параметрлерін бақылай алады;                 

7. Химиялық материалдар мен бояғыштардың дайындығы мен
мөлшерін бақылай алады;                 

8. Өндірістік санитария, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау
талаптарының орындалуын қамтамасыз ете алады;           

9. Бұйымдарды бояудың технологиялық процесінің барлық
кезеңдерінде ақау түрін анықтай және белгілей алады;                 

10. Өнімдерді бояудың технологиялық процесінің барлық кезеңдерінде
өнімнің сапасына бақылауды қамтамасыз ете алады.        

Курстың схемасы:

 
 
 
 
 

КМ 3 Орындалған жұмыстардың сапасын
бақылауды және көлемін есепке алуды жүзеге
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КМ 2 Бұйымды химиялық өңдеудің 
технологиялық процестерді ұйымдастыру 
және басқару (тоқыма-жүн бұйымдарын 
тазалау, бояу және кір жуу) 

 

КМ 1 Тоқыма материалдардың, табиғи,
жасанды тері материалдардың техникалық
процесін ұйымдастыру, бұйымдардағы дақты
кетіру заттары 
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Алдын-ала талаптар: осы модульмен жұмыс жасар алдында
студенттер «Тоқыма бұйымдарының материалтануын», «Химикаттар,
бояғыштар мен жуғыш заттар туралы материалтануын», «Бояғыштар
химиясын» пәндерін оқуы тиіс.

Қажетті оқу материалдары:
- мамандандырылған оқу құралдары, нормативтік құжаттар;
- жеке қорғану құралдары (халат, қолғап, көзілдірік);
- маталардың үлгілері;
- химиялық ыдыстар (колбалар, стакандар, шыны таяқшалар, мақта

жастықшалары, шпателдер);
- қышқылдардың, сілтілердің, дақ кетіргіштердің, бояғыштардың

ерітінділері және олардың ерітінділері.

Кіріспе
Бұл модуль киімді, синтетикалық және табиғи теріні, былғары мен

күдері бұйымдарын бояу процесін аяқтауға қажетті өнімділікті, дағдыларды
және білімді сипаттайды.

1.1. Табиғи және жасанды маталардың, былғарыдан және теріден
жасалған материалдардың ассортименті

Тігін бұйымдарын өндіруде қолданылатын материалдардың
ассортименті әртүрлі және маталар, трикотаж маталар, тоқыма емес және
кешенді материалдар, табиғи және жасанды былғары, күдері, жасанды және
табиғи теріден тұрады.

Шикізат түріне қарай барлық ассортимент мақта, зығыр, жүн және
жібек болып бөлінеді. Жібекке табиғи жібектен және химиялық жіптер мен
иірімжіптен жасалған материалдар жатады.

Мақта, зығыр, жүн және жібек материалдары біртекті және әртекті
болуы мүмкін. Біртекті-материал құрылымында талшықтың бір түрі бар;
әртекті-материал құрылымында әртүрлі талшықтардың қоспалары, сондай-ақ
әртүрлі талшықтардан жасалған жіптер немесе иірілген жіптер бар.

Біртекті мақта және зығыр маталар, негізінен киім-кешек тобында
(төсек-орын, ас жаулық, іш киім және т.б.) және балаларға киім жасау үшін
қолданылады, өйткені мұндай маталар гипоаллергенді, гигиеналық,
гигроскопиялық, жоғары ауа мен бу өткізгіштікке, сондай-ақ жылу
өткізгіштікке ие.

Осы маталардан киім өндіруде және пайдалануда эстетикалық
проблемалар туындайды, өйткені бұл материалдардың қыртыстануы, ал
зығыр маталардың қаттылығы да жоғары. Бұл жағдайдан шығу әртекті -
қоспалы маталар болып табылады. Материалдың құрылымына басқа
талшықтардың (құрамы немесе табиғи бойынша) енуіне байланысты
материалдың сапасы өзгереді, оның қасиеттері мен сыртқы түрі өзгереді.
Мысалы, таза зығырдың орнына қоспаларды (зығыр және полиамид, зығыр
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және вискоза) қолданған дұрыс, олар зығырдың құрылымын сақтайды және
тіпті кейде айқын етеді, ал таза зығырға қарағанда аз қыртыстанады және
жеңіл болады.

Мақта-мата қоспалары кең таралған: мақта/ацетат, мақта/жібек/ацетат,
мақта/жібек, мақта/вискоза; мақтаның полиэстр мен полиамидтің жаңа
модификациясымен үйлесуі сапа деңгейін едәуір арттырды. Көптеген
құрылымдар икемді, бұл кіші көлемді заттарға мінсіз қонымдылықты, ал
босқа - қыртыстанбайтын бүктемелердің тамаша пластикасын қамтамасыз
етеді.

Сондықтан жібек те, жүн де аралас материалдарда қолданылады, олар
неғұрлым практикалық және әдетте арзан: жібек/вискоза, жібек/зығыр мата,
жібек/мақта/полиамид, жібек/ацетат, жібек/жүн, кашемир/мақта, жүн/ацетат ,
жүн/зығыр мата. Жібек (жүн) маталар құрылымында белгілі бір «бөтен»
талшықтардың болуы әр түрлі текстуралар береді, матаның сапасын
жақсартады және дайын өнімнің қызмет ету мерзімін ұзартады.

Жоғары технологияларды дамытумен, тоқыма өнеркәсібі, табиғи
материалдардан жоғары сапалы маталар шығаратын үйренді , мүмкіндігінше
олардың қасиеттері кемшіліктерді барынша азайту. Сонымен қатар,
технологтар жаңа табиғи «экологиялық» материалдарды шығара бастады:
қарасора, бамбук, сизаль, жүгері, соя және тіпті балдырлар, жаңа
«биологиялық», «стресске қарсы» дәрілік маталарды жасай бастады.

Химиялық материалдарды табиғи материалдар сияқты кенепті
құрайтын талшықтарды алу түрі мен әдісіне қарай бөлуге болады.

Жасанды химиялық талшықтарға мыналар жатады: мыс-аммиак,
вискоза, ацетат. Табиғи полимерлер (ағаш целлюлозасы) вискоза және ацетат
талшықтарын алу кезінде шикізат ретінде қолданылады, оларды тиісті
химиялық өңдеу арқылы иіру ерітіндісіне айналдырады.

Синтетикалық талшықтар көбінесе аралас маталарға «қоспалар»
ретінде қолданылады. Сонымен қатар, олар табиғи маталарды
«имитациялайтын» табиғи маталардың негізгі компоненттері: акрил және
полиакрил - жүн, вискоза және ацетат жібегі - табиғи жібек, полиэфир және
полиамид - зығыр, мақта, жүн, жібек.

Химиялық материалдардың көптеген қасиеттерінің артықшылығына
қарамастан: жарыққа, температураға, химиялық реагенттерге төзімділік,
ылғаш тартқыштық, жылу өткізгіштік және т.б., жаппай тұтынуға арналған
киім тігу үшін табиғи және аралас материалдарды қолданған жөн, олар
физикалық және тоқыма қасиеттері жағынан адам ағзасымен күнделікті
байланыс үшін неғұрлым қолайлы.

Дегенмен, химия өнеркәсібі шын мәнінде бірегей қасиеттерге ие
көптеген заманауи синтетикалық материалдарды шығарады. Бұл оларды
арнайы мақсаттағы киімнің әртүрлі түрлерін жасауда кеңінен қолдануға
мүмкіндік береді: спорт, жүзу, сүңгу, би, туризм және т.б.; соның ішінде
қорғаныс костюмдері: адамды қоршаған ортаның зиянды факторларының
әсерінен қорғауға арналған әскери киімдер, химиялық қорғаныс,
термоқорғаныс және басқа ұқсас арнайы киім. Сондай-ақ, синтетикалық



10

талшықтар шұлық өндірісінде және тоқылған іш киімдер өндірісінде кеңінен
қолданылады: эластан, ликра, нейлон, спандекс, полиамид.

Теріден жасалған бұйымдар табиғи немесе жасанды теріден жасалуы
мүмкін. Тері өндірісі 50-ден астам жануарлар түрлерінің терісін өңдейді. Тері
өнеркәсібі өнімдерінің негізгі бөлігі терінің қой терісіне (шамамен 55%),
тонға (31%), қаракөл жүніне және қозыға (3%), қоянға, ешкіге (8%) тиесілі,
шамамен 3% аң терілерінде өсірілген жабайы жануарлар мен жануарлардың
терісіне түседі.

Қой терісіне жұқа, жартылай жұқа және жартылай қылшықты жүн
жатады. Қой терісінен тон жүнді қойлардың терілеріне жатады. Терінің
велюрі жүннің қалың терісінің қойынан жасалады, оны шаш сызығының
қалыңдығына байланысты тазартылған шаштары бар бұйымдар жасау үшін
қолдануға болмайды. Марал терілері күдері жасауға арналған шикізат болып
табылады. Мақсаттарына сәйкес, тері өнімдері сыртқы терінің киімдері
(пальто, қысқа пальто, куртка, жилет, қой терісі тоны, әйелдердің тондары
(горжеттер, палантиндер, пелериналар, шарфтар), киімнің тері бөліктері
(жағалар, манжеттер, шеттер, жүннен жасалған астар), тері галантереясы
(қолғап, бессаусақ), теріден жасалған үй бұйымдары (кілемдер, көрпелер).

Әйелдердің тері киімдері тиін, боршатышқан, жанат, ондатр, ешкі, қой
(қаракөл, елтірі, жылбысын), қоян, көртышқан, саршұнақ терілерінен тігіледі.

Пелериндер мен шарфтар ең құнды аң терісінен жасалады (қаракүзен,
бұлғын, сусар, ақкіс, ақ түлкі, күміс-қара түлкі, қаракөл).

Ерлердің киімдері қой терісінен, иттің терісінен, құлыннан, қойдан
тігіледі. Ерлер киімдеріне арналған жағалар құндыздан, қаракөлден, ескек
терілерінен және т.б.

Балалардың киімдері зорманның, қоянның, қозының терісінен тігіледі.
Қысқы киім қыжым және барқыт сияқты мата негізінде, сондай-ақ

тоқылған негізде жасалған жасанды жүннің әртүрлі түрлерінен жасалған.
Тері түгі лавсаннан, хлориннан, капроннан, нитроннан қалыптастырады.
Түкті нығайту үшін трикотаж матаға термопластикалық желім қолданылады
және оған дайындалған шашақ жіп салынып, 80°C температурада қызады.

Бас киімдер-әмбебап бас киімдер қоян, қаракөл, күзен, ондатр, түлкі,
түлкінің терісінен тігіледі..

Бояу және қайта бояу объектілері ретінде тері пен былғарыдан басты
айырмашылық - терінің ұлпасы жоғары молекулалық протеин
молекулаларының (коллаген, эластин және ретикулин) күрделі тоғысуы,
оның жылу әсеріне төзімділігі аз. Суда белгілі бір температураға дейін
қыздырғанда коллаген деформацияланады: кішірейеді және иіледі. Бұл
құбылыс дәнекерлеу деп аталады, ал пайда болатын температура дәнекерлеу
температурасы болып табылады.

Тері – бұл жануардың терісі, онда дерма, эпидермис және шаш сызығы
алынып тасталады, тері өндірісінде-тек дерма [1,2], былғары мен теріні өңдеу
процесінде тері мен шаштың физикалық-мехикалық және химиялық
қасиеттері өзгереді. Былғары тін жұмсақтық, серпімділік алады, оның
беріктігін, суға және ыстыққа төзімділігін арттырады. Өңделген терілер
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курткалар, қысқа тондар, тондар, комбинезон, қолғап жасау үшін боялған
және табиғи түрінде қолданылады.

Пальто, жилет, куртка, шляпалар, қолғаптар тері велюрінен тігіледі
(барқыт астында киінген былғары қой терісі). Жүннен жасалған велюрдің
шашты жабыны мен терісі табиғи немесе боялған болады.

Киімге арналған былғары түкті немесе бет жағы өңделген болуы
мүмкін. Одан пальто, пиджак, куртка, қолғап, бас киім, юбка, жакеттер
тігіледі.

Күдері маралдың, ешкінің терісінен жасалады, ол барқыттай, жұмсақ
және жағымды грифімен ерекшеленеді.

Велюр шошқалар мен мүйізді жануарлардың терілерінен өндіріліп,
терінің ішкі жағынан барқытқа ұқсатылып жасалынған. Велюрға кесіндіні-
өндіріс процесінде теріні жеке қабаттарға бөлу кезінде алынған дерма қабаты
жиі өңдейді.

1.2 . Маталардың талшықты құрамы, оны анықтау әдістері

Барлық тоқыма материалдарының негізгі құрылымдық элементтері
(маталар, тоқылған және тоқыма емес маталар, ленталар, өрімдер мен
шілтерлер және т.б.) тоқыма талшықтары мен жіптер болып табылады.

Шығарылуына қарай (өндіріс әдісі) тоқыма талшықтары табиғи және
химиялық болып бөлінеді.

Табиғиға адамның тікелей қатысуынсыз түзілетін өсімдік, жануар және
минералды талшықтар жатады. Табиғи өсімдік талшықтары целлюлозадан
тұрады. Олар өсімдік тұқымдарының бетінен (мақта), сабағынан (зығыр,
кендір, джут, рами, кенаф), жапырақтардан (абака, сисал) алынады [3].

Ең көп таралған-құрамында 98% целлюлоза бар мақта талшығы. Зығыр
талшығында целлюлоза мөлшері 74-79% құрайды.

Жануарлардан шыққан табиғи талшықтар кератин белоктарынан (әр
түрлі жануарлардың жүнінен) немесе фиброиннен (тұт немесе емен жібек
құртының жібегі) тұрады.

Минералды талшықтарға асбест, шыны талшық жатады.
Жануарлар талшығының негізгі көзі - қой, ешкі, түйе, қоянның жүні.

Тазартылған жүн ақуыз – склеропротеин болып табылады.
Табиғи жібек тұт немесе емен жібек құрттары пілләсын босату арқылы

алынады. Қайнатылған жібек ақуыз-фиброиннен тұрады.
Химиялық талшықтар табиғи немесе синтетикалық жоғары

молекулалы қосылыстарды өңдеу арқылы алынады және жасанды және
синтетикалық болып бөлінеді. Жасанды талшықтарға вискоза, ацетат,
триацетат, мыс-аммиак жатады. Вискоза талшықтарын алуға арналған негізгі
шикізат-қылқан жапырақты ағаштан бөлінетін целлюлоза [4].

Синтетикалық талшықтар мономерлерді полимерлеу немесе
поликонденсациялау арқылы алынған карбо-тізбекті немесе гетеро-тізбекті
полимерлерден жасалады. Көміртекті тізбекті полимерлердің негізінде
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полиакрилонитрилді полимерлер (ПАН) алынады - нитрон, арлон, акрилон,
куртель, кашмилон, экслан [5].

Полиэфирлі және полиамидті талшықтар гетерохейндік полимерлер
негізінде алынады. Полиэфир талшықтары - лавсан, полиэстер, терилен,
дакрон, экан, виклон. Полиамидті талшықтар - нейлон. Поливинилхлоридті
талшықтар (ПВТ) - хлор, ацетохлорин, мовиль, ровиль. Полиуретан
талшықтары - спандекс, ликра, ликра, эластан.

Барлық химиялық талшықтарды шексіз жіптер түрінде алуға болады,
оларды бұралғаннан кейін маталарды жасау үшін немесе алдымен иірілген
жіп, содан кейін маталар шығарылатын қысқа кесінділер – штапель түрінде
қолдануға болады. Иірілген жіп талшықтардың бір түрінен және олардың
қоспаларынан жасалуы мүмкін.

Қазіргі кезде маталардың көпшілігі талшықты материалдың бір түрінен
немесе аралас жіптерден жасалған. Соңғы жағдайда маталар аралас
маталарға жатады. Аралас маталар да әртүрлі жіптерден жасалуы мүмкін,
мысалы, мақта-мата иірімжіптерінен, арқау – вискоза жібектен және т.б.

Әртүрлі шөгуі бар талшықтар қоспасынан жасалған маталар мен
трикотаж дақтарды кетіру және киімді сулы ерітінділермен өңдеу кезінде
көптеген қиындықтар туғызады. Маталардың алуан түрлілігі жуу, бояу және
әрлеу кезінде бұйымдарды өңдеудің оңтайлы режимдерін таңдауда белгілі
бір қиындықтар тудырады. Поливинилхлоридтен жасалған бұйымдарды
трихлорэтиленде жуу кезінде талшықтың еритіні белгілі.

1.2.1. Тоқыма материалдарының талшықты құрамын анықтау
әдістері

Өңдеуге қабылданған өнімдердің көбі өңдеу әдісі мен талшықты
құрамын көрсететін шартты белгілері бар ақпаратқа ие. Алайда, көптеген
өнімдерде мәліметтер жоқ немесе олар нақты емес, сондықтан технолог
талшықты анықтау әдістерін білуі тиіс.

Талшықты бірнеше жедел талдау бар. Химиялық заттардың әсері
кезінде талшықтардың әртүрлі іс-қимылына негізделген әдіс (әдетте
зертханалық жағдайда қолданылады); жану кезінде талшықтардың іс-
қимылы айырмашылығына негізделген әдіс (әдетте қабылдау пункттерінде
қолданылады). Талдау жүргізу үшін талшықтың кішкене үлгісін жағып,
жанудың жарықтығы мен жылдамдығын, жалынның түсін, жанған
талшықтың иісін, жанып болған талшықтың түрі мен түсін анықтау қажет.

Мақта-талшық жарқыраған ұшқындармен сары жалынмен жанып, сұр
күлді құрайды және күйген қағаздың иісін таратады. Егер жалын сөнсе,
талшық қарқынды түрде бықсып, түтін шығарады.

Мақта маталары гигиеналық болып табылады (жоғары
гигроскопиялық, электрлену деңгейі төмен, жылу оқшаулауы жақсы),
беріктігі жоғары, тозуға, жарыққа төзімді, бірақ қажетті икемділікке ие емес,
яғни олар қатты созылып, мыжылған.
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Мақта, әсіресе жоғары температурада (50°C-тан жоғары)
қышқылдармен бұзылады. Ол сілтінің әсеріне жақсы төзеді.
Концентрацияланған сілтілердің әсері кезінде мақта талшығының
мерсеризациясы жүреді (ол тығыздалып, өзіндік жылтырлыққа ие болады).

Зығыр-талшық жарқыраған ұшқындары бар ашық, сары жалынмен
жанып, сұр күлді құрайды және күйген қағаздың иісін таратады. Егер жалын
сөнсе, талшық қарқынды түрде бықсып, түтін шығарады.

Өте берік, аз тартылатын, гигроскопиялық. Зығыр жіптен ыдыстар,
киім, көйлек, техникалық және басқа маталар шығарылады. Зығыр матаның
ең құнды қасиеттері-жоғары беріктігі және салыстырмалы түрде үлкен ауа
мен жылу өткізгіштігі кезінде ылғалды сіңіру қабілеті, сонымен қатар шіруге
қарсы тұру. Зығыр маталар сонымен қатар төзімділік, қаттылықпен
ерекшеленеді. Зығыр маталар өте төзімді және ылғалданған кезде
салыстырмалы түрде аз шөгу береді. Зығырдан жасалған бұйымдарды 60оС
аспайтын температурада жууға болады. Сығу жұмсақ режимде жүргізілуі
тиіс (400-650 айн/мин).

Зығыр талшықтары өте осал боялады. Тазалау және жуу кезінде
бояғышты зақымдау өте оңай, дақтарды кетіру кезінде күйдірменің пайда
болуы мүмкін. Тазалау кезінде алдын-ала тазартуға арналған препараттарды
қолдануға болмайды, зығыр матаға қатты мехикалық әсер келтіруге
болмайды. Зығырдан жасалған бұйымдарды 190-210оС температурада
үтіктеген жөн.

Жүн-қара домалақшаға жымдасып, күймей және балқымай орташа
жанады. Талшықты оттан шығарған кезде жану тоқтайды. Ол күйдірілген
қауырсындардың немесе күйдірілген мүйіздің иісін шығарады.

Жүн маталары тозуға, жеңіл және химиялық тазартуға, серпімділікке,
гигроскопияға, жоғары термиялық қарсылыққа жеткілікті төзімділікке ие.
Олар әлсіз қышқылдарды жақсы көтереді. Күшті сілтілер әсер еткенде
деградацияға ұшырайды. Жүнге синтетикалық талшықтарды (полиамид,
полиэстер және басқаларын) қосу жүн маталарының тозуға төзімділігін
арттырады, бірақ олардың гигроскопиясын біршама төмендетеді және
пиллинг қабілетін арттырады (мата бетінде талшықты кесектердің пайда
болуы). Жүннен жасалған бұйымдарды бояу, әдетте, органикалық еріткіште
(перхлорэтилен) және СЖС сулы ерітінділерінде өңдеуге төзімді (жуу).
Жуудан кейін түстің жарықтығын қалпына келтіру үшін бейтарап немесе
қышқыл СЖС жіберіп, шайған кезде суға сірке суын қосқан жөн (6% немесе
9% алкоголь ерітіндісі). Жүннен жасалған бұйымдарды перхлорэтиленде
өңдеу кезінде еріткіштің ылғалдылығын шектеу қажет, өйткені еріткіште
тазарту кезінде артық су өнімнің азаюына немесе киіз басуына әкелуі мүмкін.

Жібек - қара домалақшаға жымдасып, күймей мен балқусыз орташа
жанады. Талшықты оттан шығарған кезде жану тоқтайды. Күйген
қауырсынның немесе күйдірілген мүйіздің иісін береді. Жібек маталары
ағартылған, боялған, басылған, алқызыл маталарда шығарылады. Оларды
басуға, күйдіруге болады. Жібек маталарын қыртыссыз, қайырылмайтын, су
өткізбейтін және басқа сіңдіргіштермен өңдеуге болады. Мақсаты бойынша
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жібек маталарды шартты түрде келесі топтарға бөлуге болады: көйлек, астар,
плащ, костюм және пальто, галстук және галантерея бұйымдары. Барлық осы
маталар жеткілікті гигроскопиялық және тыныс алады. Олардың беткі қабаты
тегіс және тозуға төзімділігі жоғары.

Жібек талшықтарымен жұмыс істеу кезінде ерекше сақ болу керек.
Жібек өнімдерін тазартпас бұрын оларды тегістеуге болмайды, дақтарды
кетіру ұсынылмайды, өйткені бояудың жыртылуы және матаның құрылымын
бұзу мүмкіндігі өте жоғары. Тазалау шектеулі мехикалық кернеумен және
қысқартылған тазалау және кептіру циклімен жүргізілуі керек.

Ерекше қажеттілік кезінде жібектен жасалған бұйымдарды 30оС
жоғары емес температурада қолмен, сығусыз жууға, тек ауада (бөлме
температурасында) кептіруге болады. Жібек бұйымдарын торлы сөмкелерде
тазалаған жөн.

Ацетат, триацетат - ашық сары жалынмен жағылады, белгілі бір
қышқыл иісті таратады және қою түсті ағынды қалыптастырады, оны
салқындату кезінде саусақтарыңызбен жаншу оңай. Өрттен алып тастаған
кезде, ол түтін ағынымен бірге баяу ысиды.

Ацетат талшықтары вискоза мен мыс-аммиак талшықтарына қарағанда
екі есе икемді, сондықтан олардан тоқылған маталар бүгілудің төмендеуімен
сипатталады. Сонымен қатар, ацетат талшықтары жанасуға жағымды,
жұмсақ және ультрафиолет сәулелерін беру қабілетіне ие. Ацетат
талшықтары тек басқа талшықтарға жарамайтын арнайы бояғыш түрлерімен
боялады. Триацетат талшығы төменгі гигроскопиямен сипатталады, бірақ
ацетат талшықтарынан жасалған өнімдерге қарағанда икемділікпен және аз
иілгіштікпен сипатталады.

Ацетат талшықтары жеткіліксіз жоғары жылу тұрақтылығымен
сипатталады: 160-170° C-ден жоғары осы талшықтан жасалған бұйымдардың
пішіні өзгереді, 210° C кезінде оның жылу ыдырауы басталады. Сондықтан
ацетат талшықтарынан жасалған бұйымдарды тек дымқыл шүберекпен
үтіктеуге болады. Ацетат талшықтары тіпті сұйылтылған сілтілік
ерітінділердің әсеріне төзімді емес. Ацетат талшықтарынан жасалған
бұйымдардың кемшіліктеріне төмен тозуға төзімділік пен жоғары электрлену
жатады.

Ацетат талшықтары ацетонда ериді. Лак, нитро эмаль шайырларын
және т.б. кетіру үшін қолданылатын дақ кетіргіштермен жойылуы мүмкін.
Дақтарды кетіру кезінде матаны өңдеу үшін қызып кеткен буды
қолданбаңыз. Косметиканың дақтары (парфюмерия, дезодоранттар)
талшықтағы бояуды бұзады және түзетілмейтін улардың пайда болуына
әкеледі.

Ацетатты және триацетатты маталардан жасалған бұйымдарды тазалау
қысқартылған цикл бойынша, жуу және сығу кезінде механикалық
жүктеменің төмендеуі, кептіру кезінде температураның төмендеуі бойынша
жүргізіледі. Тазалау алдында бұйымдарды тазалау матаға қатты механикалық
әсерсіз 5-10 минут бұрын жүргізіледі.
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Ацетат пен триацетаттан жасалған бұйымдарды жуу «жібек» немесе
«шетін маталар» режимінде немесе қолмен жүргізіледі. Жуу температурасы
30оС аспайды. Тек бейтарап СЖС қолданылады. Айналдыру өте мұқият
жасалады, суды қатты механикалық әсерсіз ағызған жөн..

Полиакрилонитрилді (нитронды) талшықтар - жарқылмен қатты
жанып, қара күйе көп бөлінеді. Жанғаннан кейін дұрыс емес пішінді және
қою түсті шлам қалады, оны саусақтарыңызбен ұсату оңай. Өздерінің
мехикалық қасиеттері бойынша полиакрилонитрилді талшықтар жүнге өте
жақын және бұл жағынан олар барлық басқа химиялық талшықтардан
жоғары. Полиакрилонитрилді талшықтар қыздырылған кезде де орташа
концентрациядағы күшті қышқылдарға, сондай-ақ орташа концентрациядағы
сілтілерге төзімді. Киімді жуу және тазалау үшін қолданылатын еріткіштер
талшықтың беріктігіне әсер етпейді. Полиакрилонитрилді талшықтар
негізінен (99%) штапельді талшықтар түрінде өндіріледі. Олар сыртқы
трикотаж, кілем, көйлек және костюм маталарын жасау үшін қолданылады.

Поливинилхлоридті талшықтардан жасалған бұйымдарды тазалау
кептіру температурасы бойынша шектеумен жүргізіледі (50оС артық емес).
Дақтарды кетіру кезінде қызып кеткен буды қолдануға болмайды, өйткені
бұл өнімнің қайтымсыз бұзылуына әкелуі мүмкін (шөгу және деформация).
Жуу 50оС-ден аспайтын температурада жүргізіледі. Қызусыз және ыстық
ауамен үрлеусіз ауада кептіру. Бұйымдарды буға ұстауға тыйым салынады.
Тек теріс жағынан 110оС-тен артық емес қыздырылған үтікпен үтіктеңіз.

Полиамидті талшықтар (нейлон, анид) - жалынға енгенде ол жылуды
азайтады, ериді, содан кейін жанады. Ол ақшыл түтінмен және тығыздағыш
балауыздың иісімен әлсіз көкшіл-сары жалынмен жанып кетеді. Жалыннан
шығарған кезде жану біртіндеп тоқтайды, ал соңында қараңғы қатты шар
пайда болады. Полиамидті талшықтар жоғары созылу беріктігімен, керемет
тозуға және соққыға төзімділікпен сипатталады. Олар көптеген химиялық
реактивтердің әсеріне төзімді, биохимиялық әсерлерге жақсы қарсы тұрады,
олар көптеген бояғыштармен боялған. Полиамидті талшықтар
концентрацияланған минералды қышқылдарда, фенолда, крезолда,
трихлорэтанда, хлороформда ериді. Полиамидті талшықтар сәл
гигроскопиялық, бұл олардың электрленуінің жоғарылауының себебі болып
табылады. Олар термиялық тотығу әсерлеріне және жарықтың, әсіресе
ультрафиолет сәулелерінің әсеріне төзімді емес.

Полиамидті талшықтардан жасалған матада тот дақтарын абайлап
кетіру керек, өйткені күшті қышқылдар матаны бұзуы мүмкін. Дақтарды
кетіру кезінде қатты қызған буды қолданған кезде өте сақ болыңыз, себебі ол
талшыққа зиян келтіруі мүмкін. Полиамидті талшықтардан жасалған
бұйымдарды мехикалық және температуралық әсерге шектеусіз жалпы
режимде тазартуға болады. Полиамидті талшықтардан жасалған бұйымдарды
60°C жоғары емес температурада жуу керек. Кептіруді 60°C жоғары емес
температурада жүргізу керек. 

-Поливинилхлорид (хлор) - жалынға енген кезде жанбайды, үлкен шөгу
береді , күйдіріледі, хлордың иісін таратады. Талшықтардың химиялық
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төзімділігі жоғары, жылу және электрөткізгіштігі өте төмен, жанбайды,
микроорганизмдерге төзімді. Поливинилхлорид талшықтары бар өнімдерді
ешқашан органикалық еріткіште өңдеуге болмайды. Барабанның айналу
жылдамдығы 400-500 айн/мин аспайтын айналдыру кезінде 40 o C- ден
аспайтын температурада жууға ғана рұқсат етіледі . Кептіргіште аздап
құрғатыңыз, ілгіште ауада құрғатыңыз. Құрамында органикалық еріткіштер
бар дақ кетіргіштерді (майларды, лактарды, майларды, ерін далабын, аяқ
киімді кетіру үшін) өте мұқият пайдалану керек, өйткені поливинилхлоридті
талшықтардың жойылу ықтималдығы жоғары.

Полиэфир (лавсан) - қара күйе шығаратын өте әлсіз сары жалынмен
жанады. Өшкеннен кейін қатты қара түсті шар пайда болады. Ыстыққа
төзімділігі бойынша ол табиғи және химиялық талшықтардың көпшілігінен
асып түседі: 180°C температурада олар өз беріктігін 50% сақтайды.
Полиэфирлі талшықтар қиын жанады және от көзін алып тастағаннан кейін
сөнеді; ұшқынмен жанасқанда көмірленбейді. Полиэфир талшықтары
салыстырмалы түрде ауа-райына төзімді. Олар концентрацияланған күкірт
және азот қышқылдарында ішінара (бұзылуымен) фенолдарда ериді;
концентрацияланған сілтілерде қайнату арқылы толығымен жойылады.
100°C температурасында бумен өңдеу қажет.

Талшықтың беріктігінің төмендеуін тудырады. Полиэфир талшықтары
ацетонға, тетрахлорид көміртегіне, дихлорэтанға, микроорганизмдерге,
көбелектерге, көгеруге, кілем қателеріне төзімді. Полиэфир талшықтарының
созылу беріктігі жасанды талшықтардың басқа түрлеріне қарағанда жоғары.
Полиэфир талшықтарының кемшіліктері кәдімгі әдістермен бояудағы
қиындықтар, күшті электрлендіру, пиллингке бейімділік және бұйымдардың
қаттылығы.

Штапельді полиэфир талшығы жүн, мақта немесе зығыр қоспасымен
қолданылады. Мұндай қоспалардан костюм, пальто, көйлек маталары, перде-
тюль бұйымдары шығарылады. Таза немесе аралас күйінде полиэфир
талшықтары жасанды тері және кілем өндірісі үшін қолданылады.

Полиэфирлі талшықтан жасалған бұйымдарды тазарту және жуу өңдеу
режимдерінде шектеусіз жүзеге асырылады.

Материалдардың көп бөлігі табиғи және жасанды талшықтардың,
табиғи және синтетикалық талшықтардың қоспасынан жасалған. Мысалы,
жартылай жүн маталары 2-3 компоненттен жасалады: лавсанмен жүн, жүн/
вискоза/нитрон, жүн/ацетат/лавсан. Зығыр және мақта маталарында лавсан
мен вискоза қоспалар ретінде қолданылады. Жақында көптеген адамдар
вискоза мен ацетат қоспасынан өнім шығара бастады.

Айта кету керек, киім - бұл көп компонентті дизайн. Оны жасау кезінде
бірнеше түрлі маталарды (бұйымның жоғарғы жағы, қаптама, қалталар,
жиектер), әртүрлі полимерлі материалдарды (синтетикалық оқшаулау, көбік
резеңке, жасанды былғары және күдері, керек-жарақтар), жүнді (табиғи және
синтетикалық), тігін жіптерін пайдалануға болады. Өндірілген өнімдердің
көпшілігі өңдеу және талшық құрамы үшін таңбаланған, бірақ көбісі жоқ
немесе дұрыс емес. Мүмкіндігінше қабылдау бөлмесінің маманы матаның
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құрамын және өнімді химиялық тазарту кезінде өңдеу мүмкіндігін анықтауы
қажет. Әр түрлі талшықтардың белгілері 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1 - Әр түрлі типтегі талшықтардың белгіленуі
AC Acetato/Acetate/Acetat Ацетат талшығы

AF Sonstigefasem/A№ther fibre/Autresfibres Басқа талшықтар

CA Canapa/Hemp/Hant/Chavre Кендір, қарасора

Co Cotone/Cotton/Baumwolle/Coton мақта

Cu Cupro Мыс аммиак талшығы

EA Altrefibre/Other fibres Басқа талшықтар

*EL Comma/Bubber/Elastodien/
Elastodine/Elastan/Elashan/Elesthane

Эластан

HA Pelo/Hair/Haar/Poil Шаш, қылшық, түк

HL Linmisto/Union Linen/Halbleinen/
Metis

Бірнеше партиялар
зығыры, жартылай жүн

Li Li№/Linen-Flax/Flaches, Linen/Lin Зығыр

*Ly Laychra/Laucra Лайкра

Ma Modacrilice/Modacrylin/Modacryl/
Modacryluqye

Өзгертілген акрил
талшығы

Md Modal/Moadal Өзгертілген вискоза
талшығы

Ny Naylol/Polyamide Нейлон

*Me Metall/Metal/Meta Металл талшықтары

PA Acrilica/Polyacrylic/Polyacryl/
Acrylique

Акрил талшығы

PL Poliestere/Polyester Полиэфир талшығы

PE Polietilen/Polyethylene/Polietile№/
Polyetnylene

Полиэтилен талшығы

PP Polipropilene Полипропилен талшығы

*PU Poliuretanica/Polyurethane/
Polyurethan

Полиуретанды талшық

RA Ramie Рами, Қытай қалақайынан
жасалған талшық

*RS Rubber artificial Жасанды көксағыз

JU Juta/Jute Жұт

*Se Seta/Silk/Seide/Sole Жібек

*SW Silkworm Тұт ағашының жібек
құрты

TA Triacetato/Triacetate/Triacetat Триацетат талшығы

TR Residuttessili/Textile residual/Restlih
Textile

Белгісіз құрамның тоқыма
қалдықтары
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VI Viscosa/Viscose Вискозды талшық

** PVC Polyvinylchloride/Polyvinilchlorid Поливинилхлорид,
поливинилхлорид

** PVCF Polynivyl chloride fibre Поливинилхлоридті
талшық

WA Angora/Angora (karin) Angora Ангора ешкісінің жүнінен
жасалған мата

WO Lana/Wool/Woole/Lame Жүн, руно

WK Cammello/Camel/Kamel/Chamean Түйе жүні

WL Lama/Liama Лама жүні

WM Mohair Ангора ешкісінен арнайы
бөлінген биязы жүн

WS Kashmir/Cashmere/Kashmir/
Cachemire

Кашемир

WP Alpaca Альпака жүні

WY Yach/Yak/Yack Яка жүні

UC Union cloth Жартылай жүн мата

Ескерту: қолданыстағы күтім белгілеріне қарамастан:
- * белгіленген талшықтары бар бұйымдар перхлорэтиленде өңдеу

кезінде ерекше сақтықты талап етеді;
- ** белгіленген талшықтары бар бұйымдар перхлорэтиленде өңдеуге

жатпайды

1.2.2. Тоқыма бұйымдарды таңбалау

Тігін бұйымдарын таңбалау кезінде келесі МЕМСТ талаптары
ескерілуі керек:

1. МЕМСТ 10581-91 «Тігін бұйымдары. Таңбалау, орау, тасымалдау
және сақтау».

2. МЕМСТ ИСО 3758-2014 «Тігін бұйымдары. Күтім белгілерімен
таңбалау ».

3. МЕМСТ 19878-2014 «Тоқыма өнімдері. Таңбалау, орау, тасымалдау
және сақтау ».

4. МЕМСТ 16958-71 «Тоқыма өнімдері. Күтім белгілері ».
5. МЕМСТ  25652-83 «Киімге арналған материалдар. Күтім әдістеріне

жалпы талаптар ».
МЕМСТ 10581-91 сәйкес «Тігін бұйымдары. Таңбаланған дайын

өнімге таңбалау, орау, тасымалдау және сақтау »қолданылуы керек:
- тауарлық затбелгі;
- тауарлық белгінің бейнесі бар таспа;
- мөртабан;
- бақылау таспасы
Бұйымның затбелгісінде келесі мәліметтер көрсетілуі керек:
- кәсіпорын-өндірушінің тауарлық белгісі;
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- кәсіпорын-өндірушінің атауы (МЕМСТ-қа сәйкес) және орналасқан
жері (мекен-жайы).

- МЕМСТ сәйкес өнім атауы.
- бұйымның артикулі
- модель нөмірі.
- қабылданған өлшеу жүйесіне сәйкес өлшемдер.
- шикізаттың құрамы.
Тауар таңбасының бейнесі бар таспада келесі мәліметтер көрсетілуі

керек:
- кәсіпорын-өндірушінің тауарлық белгісі;
- шикізаттың құрамы;
- МЕМСТ 16958-71 «Тоқыма өнімдері. Күтім белгілері ».
МЕМСТ ИСО 3758-2014 талаптарына сәйкес «Тоқыма өнімдері. Күтім

белгісі »өндіруші көрсеткен күтім белгілері еуропалық стандарттарға толық
сәйкес келеді. МЕМСТ бойынша тоқыма өніміне қолданылатын күтім
белгілері түсінікті, жақсы оқылатын және келесі тәртіпте жүретін емдеудің
барлық рұқсат етілген түрлерін қамтуы керек: жуу, ағарту, кептіргіште
кептіру, үтіктеу, кәсіби өңдеу (тазалау). Тиісінше, сызықтармен сызылған
қабылданған негізгі таңбалар (крест) осы режимде өңдеуге тыйым
салынғанын көрсетеді.

Жапсырма лентадағы күтім белгілері 2-кестеде көрсетілген.
Бес негізгі шартты белгілерді және төрт қосымша орнатыңыз (кесте 3-

7): жуу, ағарту, кептіргіште кептіру, үтіктеу, кәсіби тазалау.
Егер таспада негізгі режимде өңдеуге тыйым салатын белгі болса, онда

өндіруші біліктілік белгісін көрсете алады (ағартуға, кептіруге, кәсіби
өңдеуге арналған).

Егер бірнеше кептіру символы немесе бірнеше кәсіби күтім белгілері
қолданылуы керек болса, белгілер келесі тәртіпте орналасуы керек: жуу,
ағарту, кептіру, үтіктеу, кәсіби химиялық тазалау және кәсіби дымқыл
тазалау. Егер өнімде осы стандартта көрсетілген негізгі белгілер болмаса,
онда осы белгілермен көрсетілген кез-келген күтім процедураларын
қолдануға болады.
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Кесте 2 - Символдар кестесі

Негізгі белгілер Қосымша белгілер

Жуу
Операцияның шетін
режимі

Кептіру Айрықша шетін
жұмыс режимі

Үтіктеу Операцияға тыйым
салу

Ағарту

Кәсіби тазалау

Үйде өңдеу түрлері

Бұл символ таңбада
осындай символы бар
бұйымды жууға
болмайды дегенді
білдіреді. Бұл
ескертуді бұзу киімнің
функционалдық
қасиеттерінің
бұзылуына немесе
жоғалуына әкелуі
мүмкін.

Бұл символ кір
жуғыш машинада
автоматты түрде жуу
немесе жуу кезінде
ұзындығы, ені
сияқты физикалық
қасиеттерін
өзгертетін киімге
арналған. Мұндай
белгісі бар киімді тек
қолмен жуыңыз.

Осы таңбамен
белгіленген өнімді
қолмен немесе
автоматты түрде жуу
арқылы жууға болады.

Асты сызылған белгі
бұл процеске ерекше
назар аударады. Осы
таңбамен
белгіленген
өнімдерді орташа
мөлшерде жуу
қажет.
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2 кестенің жалғасы
Қосарланған астын
сызу шетін жууды
білдіреді. Бұл
символмен жұқа
матадан жасалған
киімдерді белгілейді.
Кір жуғыш машинада
жуу кезінде шетін жуу
бағдарламасын
қолданыңыз.

Бұл таңба өнімді
суық сумен 30
градустан аспайтын
температурада жуу
керек екенін
ескертеді. Егер сіз
бұл белгішені
елемейтін болсаңыз,
онда киім пішінін
немесе
функционалдығының
бір бөлігін жоғалтуы
мүмкін.

Бұл таңбамен
белгіленген киімдер
қасиеттерін жоғалтпау
үшін 40 градустан
аспайтын
температурада
жуылады.

60 градустан жоғары
температурада жууға
болмайды.

Осы таңбамен
белгіленген киімді
қайнатуға болады. Кір
жуғыш машинада жуу
ерекше күтімді қажет
етпейді.
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3-кесте - Ағарту үшін символдар
Ағарту үшін символдар

Хлорды ағарту үшін қолдануға
болмайды

Ағартуға болмайды

Кесте 4 - Табиғи кептіру символдары
Табиғи кептіру символдары

Табиғи кептіру процесі Көлеңкеде табиғи кептіру процесі
Таңба - сипаттамасы -

тіркеу нөмірі
Таңба - сипаттамасы -

тіркеу нөмірі
- айналдыру

әдісімен жуудан
кейін арқанға
немесе ілгішке

кептіру
- ISO 7000-3103

қолдану

- сығумен жуғаннан
кейін көлеңкеде
жіпке немесе
ілгішке кептіру
- ISO 7000-3104

қолдану

- айналдырмай
жуудан кейін
арқанға немесе
ілгішке кептіру
- ISO 7000-3105

қолдану

- айналдырмай
жуудан кейін

көлеңкеде арқанға
немесе ілгішке

кептіру
- ISO 7000-3106

қолдану
- айналдырғышпен
жуғаннан кейін

тегіс жерде кептіру
- ISO 7000-3080

қолдану

- айналдырғышпен
жуғаннан кейін

тегіс жерде кептіру
- ISO 7000-3100

қолдану
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4 кестенің жалғасы
- айналдырмай
жуғаннан кейін
тегіс жерде
кептіру

- ISO 7000-3103
қолдану

- айналдырмай
жуғаннан кейін
тегіс жерде
кептіру

- ISO 7000-3102
қолдану

Кесте 5 - Барабанды кептіруге арналған шартты белгілер

Барабанды кептіру нышандары

Барабанда кептіруге болады. Кептірудің қалыпты процесі

Барабанда кептіруге болады. Төмен температурада кептіру

Кептіруге тыйым салынады

Бұйым барабанды кептіргіште (тумблерде) кептірілуі
мүмкін. Ерекше күтім қажет емес

Ылғалмен қаныққан өнімді тек кептіру үшін іліп қою
керек.

Ылғалмен қаныққан өнімді тек кептіруге арналған тегіс
жерге қою керек.
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Кесте 6 - Үтіктеу белгілері

Үтіктеу белгілері

Қол қою Сипаттама

Үтіктеуге болады

Үтіктеуге болмайды

Жоғары температурада үтіктеңіз (200 C дейін). Мақта,
зығыр.

Орташа температурада үтіктеңіз (150С дейін). Мақта,
вискоза, полиэстер, жібек.

Төмен температурада үтіктеңіз (110С дейін). Полиакрил,
полиамид, ацетат.

Булауға болмайды

Кесте 7 - Құрғақ және дымқыл тазалауға арналған белгілер
Кәсіби тоқыма күтімі

Тоқыма бұйымдарын құрғақ және дымқыл тазалау белгілері
Тек құрғақ
химиялық
тазалау

Химиялық
тазалауға
тыйым
салынады

Барлық
жалпы
еріткіштермен
химиялық
тазалау
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7 кестенің жалғасы
Көмірсутекті
және
трифтортрихлорм
етанды (тек
фреондармен
немесе уайт
спиртпен)
пайдаланып
тазарту

Көмірсутекті
және
трифлотрихлорм
етанды
пайдалана
отырып, жұмсақ
жуу

Көмірсутектерме
н және
трифлотрихлорм
етанмен шетін
тазалау

Перхлорэтилен
негізіндегі
тазарту

Перхлорэтилен
негізіндегі
жұмсақ тазарту

 Перхлорэтилен
негізіндегі шетін
тазарту

1.2.3. Өнімнің ластануының жіктемесі

Өнімдерді кию процесінде оларға әр түрлі ластаушылар біртіндеп
түседі. Бұл ластаушы заттар өнімнің бүкіл бетіне біркелкі таралуы мүмкін
(жалпы ластану) немесе бөлек дақтар түрінде көрінеді (жергілікті ластану)
[6].

Ластану дегеніміз - талшықтардың, маталардың, бұйымдардың
қоршаған ортаға сіңу қабілеті және әртүрлі химиялық табиғаты мен
физикалық формасындағы заттарды ұстап қалу қабілеті.

Талшықтардың ластануы талшықтың химиялық сипатына, оның
бетінде каналдардың, қабыршықтардың, жарықтардың және басқа да
бұзушылықтардың болуына байланысты, оларда кір бөлшектері сақталады.

Талшықпен ластану процесі келесі фазалардан тұрады:
1. пигмент бөлшектерінің сыртқы ортадан талшық бетіне орналасуы;
2. талшықтың сыртқы бетімен қоспалардың адсорбциясы;
3. талшыққа қоспалардың диффузиясы;
4. кірді талшықтармен бекіту.
Осы фазалардың әрқайсысының маңызы әртүрлі және талшықтың

химиялық қасиеттеріне және қоспаларға байланысты. Талшық бетінің
қасиеттері оның ластануының өзіндік сипатын анықтайды: жүн
қабыршақтардың шеттерінде, мақта - ойпаттар мен ойықтарда, ацетат
талшықтары - арналар мен ойықтарда ластанған, беті тегіс синтетикалық
талшықтар кірді кішкене жарықтар мен жарықтарда ұстайды. Синтетикалық
талшықтар статикалық электр энергиясын жинайды және бұл олардың қатты
ластануының факторларының бірі.

Пигменттелген кір бөлшектері ауа немесе сұйықтық ағынынан
тұндыру, тез қозғалатын ауадан ұстап қалу және лас бетке тікелей тию
нәтижесінде талшықтарға түседі. Ластану екі фазаның аралық бөлігінде
пайда болатындықтан, сіңірілетін ластаушы заттардың мөлшері беткі
қабаттың ұлғаюымен де артады. Талшық неғұрлым жұқа болса, соғұрлым
көп қоспалар талшық бетіне түседі.
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Тері майы, шаш майы, химиялық талшықтарға жақындығына
қарамастан, олардың бетінде орналасады және ұзақ уақыт байланыста болған
кезде талшыққа өте баяу енеді. Май талшықтың көбірек ластануына ғана
емес, сонымен қатар пигментті ластанудың берік сақталуына ықпал етеді.

Маталардың ластануы тек талшықтардың ластануына байланысты
емес, сонымен қатар жіптердің құрылымына және матаның өзіне
байланысты. Мата сүзгішке ұқсайды, оның бетінде үлкен бөлшектер қалады,
ішіне ұсақ бөлшектер енеді. Мата неғұрлым тығыз болса және оның беті тегіс
болса, соғұрлым аз ластанған, бірақ ішке кірді кетіру қиынырақ. Негізгі
талшықтардан жасалған маталар көпфиламентті жіптерден гөрі ластанған,
бірақ мата ішіне кір енген кезде олардың беті таза болып көрінеді. Әсіресе
үйінді маталар көп кірді сіңіреді.

Өнімдердің ластануы тозу жағдайларына, сондай-ақ матаның кірді
ұстап тұру қабілетіне байланысты. Киімнің кию ұзақтығының артуымен оған
кірдің массасы жоғарылайды және кірдің бекітілу дәрежесі артады. Кірдің
таралуы біркелкі (перделер, перделер, кілемдер, көрпелер) және біркелкі емес
болуы мүмкін. Барлық өнімге біркелкі бөлінетін ластаушы заттар жалпы, ал
жеке дақтар түзетіндер жергілікті деп аталады. Киім әсіресе біркелкі емес
ластанған. Киімнің ең үлкен ластануы теріге тиген жерлерде болады: жағасы,
жең манжеттері, қалталары. Өнімдердің ішкі тігістері мен қатпарларында
талшықты шаң жиналады.

Пигментті бөлшектермен жалпы ластану мөлшері 0,1 мкм дейінгі
бөлшектердің ауадан таралуы , үлкенірек бөлшектердің (1-2 мкм) тұнуы, ауа
ағынынан түсуі, бөлшектердің 0,2-0,5 мкм мөлшерінде электростатикалық
тартылуы нәтижесінде пайда болады . Сұйық ағыннан пигменттерді ұстау
өнімдерді химиялық тазалау және жуу кезінде орын алады және олардың
ағаруы ретінде қабылданады.

Жергілікті дақтар жарықтың шашырау дәрежесін, матаның түсін және
оның көлеңкесін өзгерте отырып, матаның талшықтары мен жіптерінің
арасында, талшықтардың капиллярларына енетін сұйықтықтар арқылы
жасалады.

Киімнің ластануын ұзақ уақыттық бақылаулар көрсеткендей, 50-100
сағат бойы киінген кезде ластану массасы өнім массасының 0,5-3% құрайды.
Ашық түсті киімде кір аз болады. Комбинезондар, әдетте, олар
қолданылатын өндіріс түріне байланысты салмағының 15% дейін құрайды.

Өнімдердің ластануының негізгі нәтижесі - олардың қасиеттерінің
өзгеруі: түстің жарықтығы мен тазалығының төмендеуі, гигиеналық
қасиеттердің нашарлауы, дақтардың пайда болуы, жағымсыз иіс және қатты
бұзылу. Пигмент бөлшектері өнімнің абразивті материалы сияқты әсер етеді.
Осылайша, өнімдердің құрамындағы 0,5% топырақ пигменттері болған кезде
жүн маталардың тозуға төзімділігі 30% төмендейді. Ластанған өнімдер
көбелектер мен микроорганизмдер үшін тартымды болады, өйткені
ластануды олар тіршілік әрекеті үшін пайдаланады. Нәтижесінде жекелеген
аймақтарды толығымен жою мүмкін, ал киім тұтынушылық қасиеттерін
жоғалтады.
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Өнімдердің ластануын түсіндіру үшін бірқатар теориялар ұсынылды,
оларда басты рөл электростатикалық, химиялық және мехикалық
факторларға берілді. Шын мәнінде, осы факторлардың жиынтық әсері бар,
олар көбінесе өнімдердің бірнеше тозу циклдарымен ластануын арттырады
(ластану) - өнімдерді химиялық тазарту (жуу). Кірді талшықтарға ұстайтын
күштер химиялық, физикалық және мехикалық сипатта болады. Кірдің
талшықпен берік байланысуы ковалентті байланыс түзілуі нәтижесінде пайда
болады. Мұндай байланыстар қанықпаған май қышқылдары, эфир майлары,
шайырлар арқылы түзіледі. Координациялық байланыстар құрамында
талшықты материалдармен құрамында танин бар және құрамында металл бар
заттар (шырындар, сусындар) түзілуі мүмкін. Иондық байланыстар
қышқылдық немесе негіздік топтары бар талшықтар табиғи бояғыштар,
беттік активті заттар, қышқылдар мен негіздерден тұратын ерітінділермен
ластанған кезде пайда болады.

Майлар мен майлар капиллярлық күштермен, пигменттік бөлшектер
сорбция және электростатикалық күштермен ұсталады. Пигменттелген кір
бөлшектері мехикалық түрде де сақталады. Бөлшектердің мөлшері неғұрлым
аз болса, соғұрлым олар мата мен иірілген жіпке терең енеді және үйкеліс
пен адсорбциялық күштер оларды неғұрлым берік ұстайды. Ең кіші
бөлшектер талшық бетінің ақаулы аймақтарына енеді, үлкендері талшықтар
арасында орналасады, ал одан да үлкен бөлшектер қопсытқыш және арқан
жіптерінің арасына орналастырылады. Кірдің ең үлкен бөлшектері матаның
бетінде қалады және оларды шығыңқы талшықтар ұстайды. Мехикалық
ұстау талшықтарда майлы заттар болған кезде жоғарылайды.

Барлық ластаушы заттарды негізгі үш классқа бөлуге болады:
1. суда да, органикалық еріткіштерде де ерімейді (топырақ пигменттері,

саз, силикаттар, цемент, күйе, атмосфералық аэрозольдер);
2. органикалық еріткіште ериді, бірақ суда ерімейді (органикалық

қосылыстар - көмірсутектер, майлау майлары, асфальт, шайырлар, бояулар,
лактар, өсімдік майлары және жануарлар майлары);

3. суда еритін органикалық бейорганикалық заттар (қант, мочевина,
органикалық қышқылдар, сілтілер, белоктар, тұздар және басқалары).

Өнімдердің ластануы орын алады (кесте 8 ):
- көшедегі шаң мен кірден;
- тамақтан;
- айырбас өнімдерінен;
- косметика мен дәрі-дәрмектерден және басқалардан.
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Кесте 8 - Ластанудың шығу тегі бойынша жіктелуі
Ластанудың шығу тегі бойынша жіктелуі

Көшедегі
шаң мен кір

Азық-түлік Өнімдермен
алмасу

Косметикалық және
фармацевтикалық
препараттар

1 көше шаңы 1.Көміртектер (бал,
крахмал, сірне, қант
шәрбәті мен басқа да . )

1. Қан 1. Косметикалық
препараттар (ерін
далабы, бет далабы,
крем, шаш пен
тырнаққа арналған
лак, макияж)

2.Үй
ішіндегі шаң

2.Ақуыздар
(жұмыртқаның ағы,
сарысы, сүт, балмұздақ,
тұздық, шырын,
сорпалар

2 құсу 2. Дәрілер (йод,
қышқылдар, жақпа
және т.б.)

3.Көшедегі
кір

3. Майлар (құрамында
майлардан басқа
ақуыздар, пигменттер,
балауыздар, стеролдар,
липоидтар бар күрделі
қоспалар)

3. Зәр

4. Тұздар 4. Адамның
тершеңдік-
май бөліндісі

Ерімейтін ластанудың негізгі көзі - жолдардың, ғимараттардың,
автомобиль дөңгелектерінің, аяқ киімнің және тұрғындардың киімінің тозуы
кезінде, автомобильдерден шыққан газдар шығарылған кезде пайда болатын
ауа, топырақ және көше шаңдары. Көше шаңдарының құрамында 11-16%
суда еритін заттар, 6,5-13% эфирде еритін заттар, 24-27% көміртек, 51-56%
күл, 40-70% кремний оксидтері, 15-20% темір және алюминий оксидтері, 2,2-
8,4% кальций оксидтері, 1,6-2% магний оксидтері.

Бөлме шаңының құрамында: құм, саз - 45%, гипс - 5%, әктас - 5%,
ылғал - 3%, ақуыз және целлюлоза талшықтары - 12%, майлар, майлар,
асфальт - 6%, белгісіз бөліктер - 2% .

Органикалық еріткіштерде еритін ластаушы заттардың көзі болып
тамақ өнімдері (майлар мен майлар), еңбек пен тұрмыста қолданылатын
заттар (минералды майлар, асфальт, шайырлар, көмірсутектер, май және тер
бездерінің секрециялары) табылады.

Тағамдар (тұз, қант, глюкоза, фруктоза, органикалық қышқылдар),
сусындар, тер бездерінің секрециялары да суда еритін ластаушы заттардың
көзі болып табылады. Сонымен, терде 98% су, 2% қатты натрий хлориді,
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фосфаттар, сульфаттар, органикалық қышқылдар, мочевина, холестерин, май
және т.б.

Жергілікті дақтар матаның түсін және оның көлеңкесін өзгерте
отырып, матаның талшықтары мен жіптерінің арасында, талшықтардың
капиллярларына енетін сұйықтықтар арқылы жасалады. Өнімдердің
ластануының негізгі нәтижесі - олардың қасиеттерінің өзгеруі: түстің
жарықтығы мен тазалығының төмендеуі, гигиеналық қасиеттердің
нашарлауы, дақтардың пайда болуы және жағымсыз иіс. Ластанған өнімдер
көбелектер мен микроорганизмдер үшін тартымды болады, өйткені
ластануды олар тіршілік әрекеті үшін пайдаланады. Нәтижесінде жекелеген
аймақтарды толығымен жою мүмкін, ал киім тұтынушылық қасиеттерін
жоғалтады.

Жасанды ластанудың құрамдас бөлігі ретінде газ және шам күйесі,
графит, темір оксиді, көшедегі және бөлмедегі шаң, топырақ пигменттері,
өсімдік және минералды май, олеин қышқылы және химиялық тазарту
машиналарының дистилляторларынан алынған қалдықтар қолданылады.

Ластануды зерттеу өнімді тазарту мен жуудың тиімді әдістерін,
күшейткіштер мен жуғыш заттардың композицияларын жасау үшін, сондай-
ақ өнімдерді әртүрлі ластаушы заттардан қорғау әдістерін жасау үшін қажет.

Ластануды зерттеудің және бағалаудың ең сенімді тәсілдерінің бірі -
эксперименттік шұлықтар, бұл кезде киімге жүйелі бақылаулар жасалады.
Өнімдердің ластану дәрежесі көзбен бағаланады. Алайда, бұл әдіс қымбат
және көп уақытты қажет етеді, сондықтан табиғи ластануды модельдейтін
зертханалық әдістерді, оларды тіндерге қолдану және бағалау әдістерін іздеу
жүріп жатыр.

Зертханалық жағдайда ластану дәрежесі гравиметриялық әдіспен,
фотометрлердегі таза және ластанған үлгілердің жарық шағылыстыруын
өлшеу арқылы бағаланады. Ластану дәрежесін визуалды бағалау әрдайым
зертханамен сәйкес келе бермейтінін ескеру қажет.

Өндіріс жағдайында ластану деңгейіне сәйкес өнімдерді визуалды
бағалау ғана қабылданады. Зерттеу барысында әртүрлі талшықтардан
жасалған Маталардың ластану дәрежесінің келесі мәндері алынды (9-кесте).
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Кесте 9 - Әр түрлі талшықтардан жасалған маталардың ластану дәрежесі
Құрғақ топырақтың ластануымен
ластану дәрежесі бойынша

Майдың
ластануы арқылы

Пигменттер Май
Ацетат 54.3 81.1
Жүн 56.3 60.3
Полиэстер 68.1 72.9
Вискоза 62.3 73.4
Полиакрилонитрил 55.6 78.5
Триацетат 60.7 81.6
Полиамид 65.3 77.2
Полипропилен 79.5 73.3

Осылайша, құрғақ топырақтың ластану деңгейіне сәйкес маталарды
келесі өсетін қатарға орналастыруға болады: ацетат, полиакрилонитрил, жүн,
триацетат, вискоза талшықтары, полиамид, полиэфир, полипропилен.
Маталардың құрылымы бірдей болғандықтан, пайда болған қатар
талшықтардың қасиеттерін сипаттайды.

Майдың ластануы бойынша маталарды келесі өсетін қатарға
орналастыруға болады: жүн, полиэстер, полипропилен, вискоза, нейлон,
полиакрилонитрил, ацетат, триацетат. Талшықтар су ортасынан ластанған
кезде гидрофобты талшықтар (лавсан, терилен, полипропилен) гидрофильді
талшықтарға (мақта, ацетат, мыс-аммиак) қарағанда майды көп сіңіретіні
анықталды.

Киімді кию процесінде маталардың қасиеттерін өзгерту
Киім тігу үшін қолданылатын маталардың көп бөлігі талшық

қоспаларынан жасалған. Бұл олардан маталар мен киімдерді бүктемелерге
төзімділігі, беріктігі және жақсы гигиеналық қасиеттері бар материалдарды
алуға мүмкіндік береді. Өнімдерді кию бұйымның пішіні мен мөлшерінің
біртіндеп өзгеруімен, матаның бұзылуымен, оның ластануы мен түсінің
өзгеруімен қатар жүреді. Өнімдер формасының өзгеруі жеңдерде «бұршақ»
пайда болуымен, жекелеген бөлшектер формасының өзгеруімен,
қатпарлардың, әжімдердің, ұзартылған жерлердің пайда болуымен көрінеді.
Өнімдердің сыртқы түрі айтарлықтай нашарлайды. Тозу кезінде үйкеліске
ұшырайтын киімнің бөліктері жағымсыз жылтырға ие болады және
бүктемелерді ысқылайды. Өнімдердің тозуы нәтижесінде матаның беріктігі
төмендейді, талшықтар үзіледі, олардың матамен байланысы әлсірейді, олар
түсіп қалады.

Маталар мен бұйымдардың тозуы мехикалық (сығылу, үйкелу, созылу,
бұралу, көп иілу), физико-химиялық (жеңіл, жылу, ауа, су, жуғыш заттар,
бояғыштар мен әрлеу препараттары, ластану, органикалық еріткіштер) және
биологиялық (саңырауқұлақтар) әсерінен пайда болады. , зең,
микроорганизмдер, жәндіктер) факторлар. Киімдер мен тұрмыстық заттар әр
түрлі әсер ету нәтижесінде тозады. Мысалы, кір тер, жуу, тозу арқылы
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тозады; сыртқы киім - жеңіл ауа-райының, мехикалық стресстің, кірдің,
органикалық еріткіштердің әсерінен; пигментті кір, вакууммен тазарту,
мехикалық стресс және т.б., кілем бұйымдарына деструктивті әсер етеді.

Өнімнің барлық бөлігінде байқалатын жалпы тозу (үстіңгі, астар), ал
жергілікті тозу - жекелеген жерлерде ажыратыңыз.

1.2.4. Дақтардың түрлері

Дақ - бұл матаның негізгі фонынан ластануына байланысты түсімен
ерекшеленетін мата аймағы. Дақтар, әдетте, айқын интерфейске ие және
әртүрлі кластарға жататын ластаушы заттардан тұрады.

Дақтардың әр түрлі типтері өзіне тән ерекшеліктерге ие. Осы
белгілерге сүйене отырып, сіз оның қандай дақ екенін сенімдірек анықтай
аласыз.

1. Май мен май дақтары - нақты шекарасы жоқ; ашық материалдарда
олардың түсі ашық сарыдан қара қоңырға дейін, ал қара материалдарда олар
негізгі тонға қарағанда күңгірт. Балғын дақтар әрдайым материалдың негізгі
тонусынан күңгірт, ескі дақтар материалдың негізгі тонусынан жеңіл болады.

2. Түсті майлы дақтар (бояу, ерін далабы, шарикті қалам пастасы, лак,
мастика) - ластануға тән түске ие және шекаралары жеткілікті айқын. Дақтар
қартайған сайын қатаяды. Бояудың, лактың, мастиканың дақтарын анықтау
үшін, материалдың аумағын дақпен сумен ылғалдандыру қажет, дымқыл
жерде дақтар анық пайда болады.

3. Ақуыз дақтары - құрамында ақуыздар (тер, сүт, тамақ дақтары) бар,
шекарасы айқын, түсі ашық сарыдан ашық қоңырға дейін; материалдағы
ақшыл аймақтар түрінде болуы мүмкін. Қартайған дақтар негізгі қаттылыққа
ие болады және негізгі тонға қарағанда қою түсті болады.

Мысалы, жұмыртқаның ағы дақтары жақсы анықталған және ұстағанда
жабысқақ; жұмыртқаның сарысы дақтар тән сары түске ие, әдетте мата
бетінде орналасады және шеттері айқын анықталған.

4. Қан дақтары - қанның жаңа дақтары қызыл немесе ашық-қоңыр
түсті, қартаю кезінде түс күңгірт (қара-қоңыр) болады. Дақтар қатты,
шекарасы айқын.

5. Шырынның, шараптың, лимонадтың, шайдың, кофенің дақтары -
дақтардың шекаралары айқын және өзіне тән түске ие (ашық сарыдан қара
қоңырға дейін). Қартаю кезінде дақтар қарайып кетеді.

6. Тот дақтары жеткілікті айқын шекараларға ие; жиі металл
арматураның жанында орналасады (жуу режимі дұрыс таңдалмаған кезде
көрінеді); түсі ашық қызылдан қоңырға дейін.

7. Парфюмериядан алынған дақтар сарыдан қоңырға дейін ерекше
иіске ие, уақыт өте келе олар жеңілдейді.

8. Желімнің дақтары мөлдір немесе күңгірт болуы мүмкін. Олар ұзақ
уақыт бойы жабысқақ болып қалады. Желімдер өндірісінде бастапқы
компоненттер табиғи немесе синтетикалық каучук пен еріткіштерге
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негізделген шайырлар болып табылады. Силикат желімінің дақтары жоғары
сілтілі және жүн матаны қатты зақымдауы мүмкін.

9. Аяқ киім лактарынан шыққан дақтар тән иіске ие және қара немесе
қоңыр түсті болады. Аяқ киімге арналған лак балауыздан, парафиннен,
скипидардан, бензиннен тұрады, оған бояғыштар мен пигменттер қосылады.

10. Томат тұздығының дақтары қызыл-қоңыр және қатал.
11. Ерін далабының дақтары өнімнің бетінде болады және құрамында

май, суда еритін майлар, майлар, балауыздар, бояғыштар немесе пигменттер
бар.

12. Тырнаққа арналған лак дақтары тіндерге қаттылық береді.
13. Дәрі-дәрмектердің дақтары өнімдерге түс береді. Сонымен, йод

дақтары қою қоңыр және қою көк болады (крахмалданған өнімдерде).
14. Лапис дақтары құрамында күміс нитраты бар және қызыл-қоңыр

түске боялады
Дақтар дегеніміз - еріткіштерде (суда) еритін немесе ерімейтін

ластаушы заттардың кешендері. Дақтың шығу тегіне байланысты оларды
келесі топтарға бөлуге болады: тағамдық, косметикалық, дәрілік, тұрмыстық,
метаболизм өнімдерінен және т.б. Дақтардың түрлері 10 кестеде келтірілген.
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Кесте 10 - Дақтардың түрлері
Жоқ Дақтардың

түрлері
Дақтардың шығу тегі Фотосуреттер

1 Тамақ дақтары май, ақуыз, дақтар,
шараптардан, жемістер
мен жидектерден
алынған шырындар,
сусындар (шай, кофе,
какао, шоколад, сыра).

2 Жидектер,
жемістер мен
шарап дақтары

құрамында қант,
белоктар мен тұздар,
органикалық
қышқылдар, өлтіретін
және бояғыш заттар бар.
Егер дақ матадан бірден
кетпесе, бояғыш уақыт
өте келе айтарлықтай
күш алады.

3 Құрамында
майлы және
майсыз заттар
бар дақтар

Майлы заттардың
құрамына байланысты
бұл дақтардың шеттері
азды-көпті көрінеді. Бұл
дақтарды құрайтын
майлы заттар матаға
терең енеді, жабысқақ
заттар бетінде
сақталады. Бұл топқа
қаннан, сүттен,
жұмыртқадан,
тұздықтардан, кірден
және т.б.

4 Ақуыз дақтары (қан, сүт, жұмыртқа)
жаңа піскен суда және
әлсіз сілтілі
ерітінділерде ериді.
Қатты қыздырған кезде,
киім талшыққа пленка
түрінде бекітіледі, оны
алу өте қиын.
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10 кестенің жалғасы 
5 Тотыққан

дақтар
айқын емес сұлбалары
бар және ауада болған
уақытқа байланысты
сарыдан қоңырға дейін
түске ие болады. Бұл
дақтар жидектер,
жемістер, шарап,
парфюмерия, шай,
какао, көгеруді
құрайтын заттардан
пайда болады және
оларды кетіру қиын.

6 Косметикалық
дақ

парфюмериядан, ерін
далабынан, макияждан,
дақтардан, дақтардан
алынған дақтар - бұл
эфир майларының,
бояғыштардың және
басқа қоспалардың
алкогольді немесе сулы-
алкогольдік ерітінділері.
Парфюмерлік эфир
майлары - қанықпаған
қосылыстар.
Парфюмерияның жаңа
дақтары қатты иіске ие.
Ескі дақтар маталарды
қатайтады, өйткені
қанықпаған эфир
майлары тотығып,
полимерленіп, жойылуы
қиын қосылыстарға
айналуы мүмкін.

7 Есірткі дақтары әдетте түрлі-түсті
болады. Оларға йод,
балық майы, лапис және
басқалардан алынған
дақтар жатады. Йод
дақтары қапталмаған
ұлпаларда қызыл-қоңыр
түске, крахмалмен
аяқталған маталарда
қою көк түске ие.
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1.2.5. Дақ түзетін компоненттерін анықтау

Өнерде білікті адам талшықты материалдардың, дақ кетіргіштердің,
еріткіштердің және дақтарды құрайтын компоненттердің қасиеттерін жақсы
білсе, дақтарды тиімді түрде кетіруге болады. Дақтардың кейбір
компоненттерін анықтау оңай.

Таниннен шыққан дақтарды темір хлоридінің 1% ерітіндісімен
анықтауға болады, оның тамшысы танин қатысында көк немесе көк-қара түс
береді. Пайда болған түсті кетіру үшін қымыздық қышқылының 1% ерітіндісі
қолданылады, ал дақ тиісті кетіргішпен жойылады.

Қан дақтарын жаңа піскен кезде қызыл, ал қартайғанда қоңыр түсті 1-2
тамшы сутегі асқын тотығымен анықтауға болады. Көбік - қанның белгісі.

Сілтілік дақтар матаның көлеңкесін тудырады. Дақты тану үшін оның
бетіне 1% фенолфталеин ерітіндісінен тамшы жағып, дақ қызыл түске
боялады. Фенолфталеин матасы боялмайды және кез-келген қышқылмен
оңай түсін өзгертеді.

Сол дақтары сарғыш түске боялған. Жеңіл жүн маталарында
сұйылтылған тұз қышқылымен қышқылдандырылған 50% натрий тиоцианат
ерітіндісінің 2-3 тамшысын жағу арқылы танылады. Тот болған кезде темір
гидроксиді болады, қызғылт темір тиоцианаты пайда болады, оны сумен
немесе аммиак ерітіндісімен жууға болады.

Егер өнім қою түсті болса, дақ алдымен тұз қышқылының сұйылтылған
ерітіндісімен ылғалдандырылады, содан кейін оған натрий тиоцианат
ерітіндісімен суланған сүзгі қағаз басылады. Сүзгі қағазда қызғылт дақтың
пайда болуы оның компоненттерінің тот екенін растайды.

Құрамында мыс бар дақтар диетилтиокарбон қышқылының натрий
тұзының 0,1% ерітіндісіне реакция жасайды, оған 3% аммиак ерітіндісі
қосылады. Бұл ерітіндінің 2-3 тамшысын даққа салғанда сары немесе қоңыр
дақ пайда болады, оны қыздырылған қышқылданған сутегі асқын тотығының
ерітіндісімен кетіруге болады.

Қорғасынның дақтарын сірке қышқылымен сулап, бірнеше тамшы
калий йодидінің ерітіндісін жағу арқылы білуге болады. Сарғайған дақ
қорғасын қосылысының бар екендігін көрсетеді.

Дақтардың кейбір түрлерін сыртқы түрімен анықтау оңай: пішіні, түсі,
қаттылық дәрежесі, иісі және жылтырлығы. Сия дақтары үшін ең тән қасиет -
интенсивті түс және әдетте матаны бояу. Егер сіз сірке қышқылына малынған
мақтаны даққа жағсаңыз, бояудың бір бөлігі мақтаға кетеді.

Шырындардың, сусындардың, жидектердің, көкөністердің дақтары да
түрлі түсті, бірақ сия дақтары сияқты емес, олардың түсі шырынды емес.
Дақтардың контуры күрт көрсетілген. Қышқылдар мен сілтілер
ерітінділерінің әсерінен дақтардың түсі өзгереді. Мысалы, таңқурай дақтары
сілтілі ортада көк түске боялады.

Лактан алынған дақтар маталарға қаттылық береді, түсін өзгертеді,
кейде жылтыр пайда болады.
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Парафин мен балауыз дақтары оңай танылады, өйткені бұл заттар
өнімге сұйық күйде енеді. Дақтар матаға толықтық береді, күңгірт көрініс
береді. Артық заттарды пышақпен кескенде, қалған бөлігі ақшыл болады.

Майлы бояудың дақтары өнімнің бетінде орналасқан және оларды
ұстау қиын. Дәлірек тану үшін дақ бар жерді еріткішпен ылғалдандырады, ал
суланған мата қарайып кетеді, ал майлы бояу матаның қараңғы фонында
ашық көрінеді.

Парфюмериядан, канифольдан және керосиннен шыққан дақтар күшті
бу иісіне ие, ол киімді буға айналдырғанда күшейеді.

Май дақтары айқын контурға ие емес. Дақтың контуры көбінесе екі
жаққа қарай орналасқан сәулелерге ұқсайды. Балғын дақтар шағылысқан
жарықта матадан гөрі күңгірт, ал жіберілген жарықта жеңіл болады.
Қартайған кезде шаң бөлшектері май дақтары пайда болады және олар
матовая реңкке ие болады және матада жеңіл болады. Дақтар матаның артқы
жағына да енеді. Майлар мен майлардың түріне, сондай-ақ сыртқы
факторларға (жарық, жылу) байланысты дақтардың түсі ашық сарыдан
қоңырға дейін өзгереді. Дақ түсінің қарқындылығы майдың тотығу
дәрежесімен де анықталады.

Егер дақтар киіммен үтіктелген болса, ауада тотықтырылған болса,
еріткіштерде немесе беттік-белсенді заттардың сулы ерітінділерінде жуылған
болса немесе үйден шығарылған болса, дақтарды тану едәуір күрделі.
Жидектердің, жемістердің, хош иістердің, шайдың, кофенің, шараптың,
қанның, балық майының, зеңнің, өсімдік майының ескі дақтары өнімде ұзақ
уақыт болған кезде тотыққан даққа айналады [6].

1.2.6. Дақтарды кетіру және тазарту үшін қолданылатын
химиялық заттар

Дақтарды кетіру үшін органикалық қосылыстардың әртүрлі кластарына
жататын еріткіштер қолданылады: көмірсутектер, хлорсутектер, спирттер,
кетондар, эфирлер. Еріткіштерден басқа қышқылдар, сілтілер, тұздар,
тотықтырғыш, тотықсыздандырғыштар қолданылады. Дәрілер кең спектрлі
немесе мамандандырылған болуы мүмкін. Аз улы заттарға артықшылық
беріледі.

«Клинфест» өніміндегі ерекше лас жерлерді тазалауға дайындық кез
келген тоқыма өнімдеріне қолданылады. Киім шығыны 20 г/кг киім.

Аршу үшін біз «Олимпик С» күшейткішін сұйылтусыз қолдана аламыз.
Суда еритін дақтардың көп мөлшері үшін күшейткіштің 10 бөлігіне судың 1
бөлігін қосыңыз.

Былғары, тері, күдері өнімдерін тазарту үшін «Ютан-ПЗ» препаратын
қолданыңыз. Өнімдердің ең ластанған аймақтары алдымен үйінді көтеру
және препараттың әрекетін жеделдету үшін абразивті препараттармен
өңделеді. Тазалау щеткамен немесе бүріккіш пистолеттер сияқты
құрылғылармен жүзеге асырылады. Тазартылған заттарды тез арада
машинаға жууға жіберу керек (ауамен байланыс ұзаққа созылмауы керек).
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Сәнді түсті киімді өңдеу кезінде мұқият болу керек (түс өзгеруі мүмкін).
Препаратты тұтыну 30 г / кг құрайды.

Тазарту үшін «Клин-пол» препараты да қолданылады. Қолданар
алдында оның өнімдерді бояуға және әрлеуге әсерін тексеріңіз. Препарат-
құрамында анионды немесе иондық емес сипаттағы беттік-белсенді заттар
(ББЗ) және арнайы таңдалған еріткіштердің қоспалары бар тұтқыр мөлдір
сұйықтық..

Тетралин-нафталиннің иісі бар, қайнау температурасы 207,6оС және
тығыздығы 0,973г/см3 түссіз сұйықтық. Эфирлерде, жоғары спирттерде,
көмірсутектерде, скипидарда еритін; майларды, майларды, битумдарды,
лактарды, Каучукты ерітеді. Теріге әсер еткенде экзематозды зақым келуі
мүмкін. Жұмыс аймағының ауасындағы будың шекті-рұқсат етілген
шоғырлануы (ШЖК) 100 мг/м3.

Декалин-қайнау температурасы 0,886 г/см3 болатын түссіз сұйықтық.
Коллагенін майлар, балауыз, парафин. Будың ШРК-100 мг/см3.Тұтану
температурасы 58оС.

Скипидар - мөлдір түссіз немесе түрлі-түсті сұйықтық, ұшқыш, суда
ерімейді, ацетонмен, спиртпен, бензинмен араласады. Лактар, майлы
бояулар, эмальдар, майлар, канифоль және басқа шайырларды ерітеді. Ол
ауада, әсіресе жарықта оңай тотығады, будың мөлшері 7% шамасында
ауамен жарылғыш қоспаны құрайды. Буларға арналған MPC 300 мг/м 3 .

Этил спирті - мөлдір түссіз, тез тұтанатын сұйықтық, тығыздығы 0,79
г/см3 және қайнау температурасы 78,3оС. Көк жалынмен күйеді. Ауамен
жарылғыш қоспалар түзеді. Сумен, спирттермен, эфирлермен,
гликольдермен, хлоркөмірсутектермен араластырылады, гексан, толуол,
хлороформ, сумен ең төменгі қайнау температурасы бар азеотропты қоспалар
түзеді. Лактар, эфир майлары, кастор майы, йод, Розин, негізгі бояғыштарды
ерітеді. ШРК 1000 мг/см3.

Изопропил спирті-тығыздығы 0,78 г/см3, қайнау температурасы 82,5оС
түссіз мөлдір сұйықтық. Булар ауамен жарылғыш қоспаны құрайды. Сумен,
спирттермен, эфирлермен араласады; гексанмен, толуолмен, этилацетатпен,
хлоркөмірсутектермен ең төменгі қайнау температурасы бар азеотропты
қоспаларды түзеді; майларды, майларды ерітеді. ШРК 10 мг/м3.

Глицерин-қайнау температурасы 56,5оС және тығыздығы 0,79 г/см3

түссіз мөлдір сұйықтық. Сумен, спирттермен, эфирлермен араластырылады
және ең төменгі қайнау температурасы бар метилацетатпен, метил спиртімен
азеотропты қоспалар түзеді. Булар ауамен жарылғыш қоспаны құрайды. Ол
майларды, майларды, шайырларды, нитролактарды, розинді, балауызды,
ацетилцеллюлозаны ерітеді. ШРК 200 мг/м3.

Циклогексанон-қайнау температурасы 155-156,7оС және тығыздығы
0,94 г/см3 түссіз майлы сұйықтық. Спирттермен, эфирлермен және аздаған
дәрежеде сумен араластырылады. Булар ауамен жарылғыш қоспаны құрайды.
Ол майларды, майларды, шайырларды, розинді, целлюлоза эфирлерін ерітеді.
ШРК 10 мг/м3.
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Этилацетат-жағымды сергітетін иісі бар, қайнау температурасы
77,15оС, тығыздығы 0,9 г/см3 түссіз мөлдір сұйықтық. Спирттермен,
эфирлермен, сумен араластырылады; ең төменгі қайнау температурасы бар
азеотропты қоспаларды этил және изопропил спирттерімен, сумен түзеді.
Көптеген шайырларды, нитроцеллюлозаны, ацетилцеллюлозаны, майларды,
майларды, Балауыздарды, майлы бояуды ерітеді. ШРК 200 мг/м3.

Сірке қышқылы суда, спирттерде, эфирлерде, бензинде жақсы ериді.
Қалыпты температурада ол талшықтарды зақымдамайды (ацетатты
қоспағанда), негізгі және кейбір дисперсті бояғыштарды ерітеді.

Лимон қышқылы - бұл ақ түсті кристалдар. 5% ерітінді ретінде сия
дақтарын, шырындарды, жидектерді, шарапты, кофені және шайды кетіреді.

Формик қышқылы суда, алкогольде, эфирде ериді, концентрацияланған
түрде ацетат және полиамид талшықтарын, негізгі бояғыштарды ерітеді,
тікелей бояғыштардың көлеңкесін өзгертеді. 1% ерітінді түрінде түс
жандандырады. 10% ерітінділер мыс дақтарын кетіреді. ШРК 1 мг/м3 [6].

Сүт қышқылы суда, спиртте, эфирде ериді; концентрацияланған
түрінде ацетат талшықтарын жоюға қабілетті. Шөп пен сия дақтарын
кетіреді.

Олеин қышқылы алкогольде, бензинде, хлорсутектерде жақсы ериді,
маталар мен бояғыштарды бұзбайды. Ескі дақтарды жұмсарту үшін
қолданылады. Талшықты материалдармен ұзақ байланыста болған жағдайда,
ол өздігінен тұтануы мүмкін.

Қымыздық қышқылы суда, спиртте, эфирде жақсы ериді. Улы. ШРК 1
мг/м3. Тот дақтарын кетіреді.

Тұз қышқылы 3-5% ерітінді түрінде татты ерітеді, концентрацияланған
күйде ол талшықтарды бұзуы мүмкін.

Шоғырланған сутегі асқын тотығы теріні күйдіріп, тіндерді бұзады. 3%
ерітінді түрінде оны ағартқыш агент ретінде жеңіл іздерді кетіруге
қолданады.

Қазіргі уақытта химиялық тазарту кәсіпорындары импорттық дақ
кетіргіштерді кеңінен қолданады.

- PURASOLN - кез-келген майлы дақтарды кетіруге, сондай-ақ қой
терісіне жабысқақ дақтарды өңдеуге арналған құрал. Өнім елес қалдырмай
немесе ацетат жібегін зақымдамай тез буланып кетеді.

- QUICKOL - бояулардан, лактардан, майлардан және желімнен қатты
дақтарды кетіруге арналған құрал. Қой терісінің дақтарын кетіруге қолайлы.

- LACOLS - бояулардан, лактардан, желімнен ескі дақтарды кетіруге
арналған құрал.

- FRANKOSOL - ылғалдан, көшедегі кірден, балмұздақтан, зәрден,
терден дақтарды кетіруге арналған құрал.

- COLORSOL - түсті дақтарды кетіруге арналған құрал, далаптағы,
шараптағы, аяқ киімге арналған дақтарды кетіреді.

- CAVESOL - кофеден, шайдан, жеміс шырындарынан, шараптан қатты
дақтарды кетіруге арналған құрал.
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- V-1-V-2-V3 - перхлорэтилен мен фреон113-де қолданылатын,
машинамен жуғанға дейін және жуғаннан кейін қолданылатын дақ
кетіргіштер сериясы.

- BLUTOL-S - ақуыз бен қан дақтарын кетіретін тиімді өнім.
-FERROL - тоттан және басқа металл оксидтерінен дақтарды кетіретін

құрал.
- UNISOL1 - дақтарды алдын-ала өңдеуге арналған сілтілі зат (рН 9.0-

9.5), ақуыз дақтарын, сонымен қатар дақтарды (қан, тамақ, сүт, балмұздақ,
кілегей, сыра, шоколад, какао, тер, жер, зәр) ерітеді.

- UNISOL 2 - қышқыл дақтарды алдын-ала тазартқыш агент (рН 2.5-3.0)
құрамында танин - кофе, шай, шарап, кока-кола, жеміс шырындары,
жемістер, алкоголь, темекі, шөптер, парфюмерия бар дақтарды ерітеді және
кетіреді. , дәрілер.

- UNISOL3 - лактарға, желімдерге, бояуларға, майларға, майлы
дақтарға арналған бейтарап алдын-ала өңдеу құралы

- UNISOL 4 - шарикті қаламдардан, сиядан, фломастерлерден,
далаптан, тырнаққа арналған лактан, шайырдан алдын ала емдеуге және
дақтарды кетіруге арналған бейтарап агент.

Ескі дақтарды кетіретін заттар:
- NEOCRYLLA - бояудың, лактың, резеңкенің, желімнің ескі дақтарын

кетіретін дақ. Гудрон дақтарын, майлар мен майларды, лак, сия, ерін далабы,
шарикті қаламдар, шығу тегі белгісіз балауыз және май дақтарын кетіруге
қолайлы.

- NEOCRYLBL - қандағы қыңыр ескі дақтарды кетіруге арналған зат,
жаңа протеин, сорпа, балық, етден жасалған тұздықтар мен тұздықтар, сүт,
балмұздақ, кілегей, шоколад, какао, майонез, тер, құсу.

- NEOCRYLKL - желімнен, синтетикалық каучуктан, сондай-ақ
бояудан, лактан, майдан, майдан, балауыздан, кірден, гудроннан, тырнаққа
арналған лактан, шарикті қаламдар үшін пастаны дақтарды тиімді кетіретін
бірінші класты еріткіштер қоспасы.

- NEOCRYLTA - дақтарды кетіретін күшті әсер. Қызыл шарап, ерін
далабы, сірке суы, қыша, аяқ киімге арналған лак, сия, баспа сиясы,
косметика дақтарын кетіреді.

- NEOCRYLRO - тоттан және басқа металл оксидтерінен дақтарды
кетіретін құрал. Тот дақтарын, мыс сірке қышқылын және басқа металл
оксидтерін, сия мен бояғыш бояуларды тез және сенімді түрде кетіреді.

- NEOCRYLNAS - майлауға қарсы әмбебап агент. Қант, қыша,
балмұздақ, крахмал, ақуыз, бал, сүт, ликер, тамақ, сыра, жол кірі, шоколад,
зәрдегі дақтарды кетіруге арналған көпфункционалды өнім.

Дақтарды кетіру үшін қышқылдардың, сілтілердің және тұздардың
ерітінділерін қолданғаннан кейін оларды өнімдерден сумен алып, кептіру
керек. Егер бұл жасалмаса, онда кептіру кезінде машинада өңдеу кезінде бұл
заттардың концентрациясы артады және талшықтар мен олардың түсінің
бұзылуына әкелуі мүмкін. Сумен өңделген мата кептірілген емес кезде, содан
кейін осы учаскелерде Д орын алуы мүмкін бойынша сусымалы еріткіштің



40

orbtsiya қоспалардың. Бұл ақаулықты түзету өте қиын. Дақ кетіргіштерден
басқа, кәсіпорындар еріткіштердің БАЗ-мен қоспаларын қолданады. Мысал
ретінде біз май дақтарын кетіруге арналған композицияларды ұсынамыз,%
(кесте 1 1 ).

Кесте 11 - С дақтарын кетіруге арналған C демалысы

Дәрі-дәрмектің атауы % мазмұны

Скипидар
Циклогексан
ОП-4

50
25
25

Скипидар
Фузель майы
Авирол

40
40
20

Ацетон
Бензол
Авирол

40
40
20

Хлороформ
Бензол
ОП-4

35
35
отыз

1.2.7. Дақтарды кетіру мехизмі мен әдістері

Дақтарды кетіру мехизмі материалдардың құрамына, кірге және дақ
кетіргіштің түріне байланысты. Еру, эмульсия, дисперсия, ерігіштік,
химиялық түрленулер, биохимиялық эффекттер мүмкін. Дақтарды кетірудің
барлық мехизмдерін мехикалық әсер ету арқылы күшейтуге болады,
формулаларды қыздырып, ортаның рН өзгертеді.

Ластаушы заттардың еруі минералды май мен май дақтарын бензинмен
кетіру кезінде пайда болады. Бұл жағдайда дақтарды шпатламен қопсыту,
мақтамен сүрту, дақ кетіргіш машинада ластанған еріткішті сорып алу
еріткіштің әсерін күшейтеді.

Дақтардың майлы заттарына эмульгирлеу әсері олардағы беттік активті
заттар молекулаларының қабығын құрайтын, майдың өнімнің бетіне адгезия
күшін төмендететін және майларды эмульсияға айналдыратын сулы
ерітінділермен қамтамасыз етіледі. Ерімейтін ластаушы заттар беттік-
белсенді заттардың көмегімен бөлшектеніп, олардың бетінде беттік-белсенді
зат қабаты сорбцияланатын ұсақ бөлшектерге айналады.

Еритін әсері немесе коллоидты ерігіштігі тердің дақтарын тұздар
ерімейтін органикалық еріткіштермен жойған кезде пайда болады. БАЗ мен
суды еріткішке енгізген кезде коллоидты еріген су терді құрайтын тұздарды
ерітуге және ерітуге қабілетті.

Химиялық түрлендірулер кірді матада дақ ретінде қабылдамайтын
еритін түрге немесе түссіз қосылыстарға айналдыруға негізделген. Бұл
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мехизм гидрофторлы қышқылмен тотты, натрий гипосульфатымен йод
дақтарын, тотықтырғыштармен және тотықсыздандырғыштармен боялған
дақтарды кетіру кезінде байқалады. Бұл жағдайда түссіз және, әдетте, еритін
заттар түзіледі, олар матадан оңай жуылады.

Дақтардың ақуызды компоненттерін құрамында ферменттері бар дақ
кетіргіштердің көмегімен жою кезінде биохимиялық әсерлер пайда болады.
Ферменттердің құрылымы тек ақуызды немесе протездік топпен үйлескен
болуы мүмкін. Пепсин және трипсин сияқты протеолитикалық асқорыту
ферменттері ақуыздың құрылымына ие. Соңғы жылдары бактериялардан
шыққан ферменттер кең таралды. Ферментті препараттарды қолданған кезде
олар 50-80 ° C температураға дейін қызған кезде, сондай-ақ сілтілі және
қышқыл ортада белсенділігін жоғалтуы мүмкін екенін ескеру қажет.
Ферменттер селективті әсерге ие. Олардың кейбіреулері тек көмірсуларды
(қант, крахмал), басқалары тек ақуыздарды ыдыратады. Дақ кетіргіштерді
дайындау кезінде әртүрлі ферменттердің қоспаларын қолданған жөн, бұл
олардың қолданылу аясын кеңейтеді.

Барлық дақтар жаңа және ескі болып бөлінеді. Жаңа дақтарды кетіру
ескі дақтарды кетіруден гөрі оңайырақ. Уақыт өте келе дақ қалпына
келтірілмейді, өйткені дақ зат талшықпен және бояғышпен химиялық
байланыс түзеді. Сонымен қатар (материалдың дұрыс емес жағына өткен)
дақтарды кетіру ықтималдығы аз. Дақтарды кетіру мүмкіндігі материалдың
құрылымына байланысты. Мата неғұрлым жұқа болса, онымен жұмыс істеу
соғұрлым қиын болады. Қалың маталардағы ескі дақтарды және дақтарды
кетіру кезінде күшті мехикалық әсер етуді кетіру іс жүзінде мүмкін емес.
Күшті әсер ету бояғыштың бұзылуына немесе қада қабатының бұзылуына
әкелуі мүмкін. Бояғышты (шарикті қалам, аяқ киімге арналған лак,
косметикалық препараттар, дәрі-дәрмектер, шарап, шай, кофе, шөп),
құрамында тотыққан майлар бар дақтарды (жуылған майлы дақтар,
құрғататын май, асфальт, шайыр). Үйдегі дақтарды біліксіз кетіру кезінде дақ
затын талшыққа ысқылайды, негізгі тоналды бояғыш материалдан алынады
(ойып), тіннің құрылымы бұзылады. Құрамында ақуыз (қан, тер, сүт) бар
дақтарды кетіру өте қиын, өйткені белок қартаю кезінде ерімейтін затқа
айналады (коагуляцияланады) . Дақтың құрамында әр түрлі заттар жиі
кездеседі. Мұндай дақтар күрделі дақтар деп аталады - салаттардан,
майонезден, тұздықтардан алынған дақтар. Мұндай дақтарды кетірудегі
қиындықтар дақтың әртүрлі компоненттері әр түрлі өңдеуді қажет
ететіндігімен байланысты: органикалық еріткіштерде өңдеу және сулы
ортада өңдеу. Кейде бұл емдеу әдістерін біріктіру мүмкін емес, өйткені
өнімге өңдеу түрлерінің біріне тыйым салынуы мүмкін. Май, лак, бояу,
шарикті қалам пастасы, ерін далабы, аяқ киімді жылтырату және басқа да
майлы дақтарды органикалық еріткіште (перхлорэтилен) тазартуға
болмайтын өнімдерден алынған органикалық еріткіштері бар препараттармен
өңдеуге болмайды.

Май дақтары құрамында майлардың, балауыздардың, стирендердің,
май тәрізді заттардың, пигменттердің, ақуыздардың күрделі қоспасы бар.
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Майлар мен майлар - бұл жоғары май қышқылдары мен глицериннің күрделі
эфирлері. Егер майлардың құрамында қаныққан май қышқылдары басым
болса, олар тотығу кезінде полимерленбейді. Мұндай майларға май
сиырлары, шошқа еті, қозы майлары, май, кастор майы, зәйтүн майы, пальма
майы жатады. Майлардың және майлардың барлық осы түрлері, әдетте,
еріткіштерде жуу арқылы киімдерден оңай кетеді, сондықтан олардан
дақтарды кетірмейді, тек тазартады. Егер майлар мен майлардың құрамында
полимерлену реакциясына қабілетті қанықпаған май қышқылдары басым
болса, онда ұлпалармен ұзақ байланыста еритін қиын қабықшалар пайда
болады, оларды жою әрдайым мүмкін емес. Мұндай майлар мен майларға
зығыр, соя, күнбағыс, жүгері, мақта, балық және теңіз жануарларының
майлары жатады. Бұл майлар мен майлардың құрамында 40-қа дейін түрлі
қышқылдар бар. Құрамында қанықпаған май қышқылдары бар май мен май
дақтарын әр түрлі дақ кетіргіштердің көмегімен кетіруге болады. Балғын
дақтарды әдетте еріткіштердегі өнімдерді жалпы тазарту арқылы кетіреді.
Жеңіл ауа-райының әсерінен бекітілген дақтар алдын-ала жұмсарады, ол
үшін олеин қышқылын немесе басқа препараттарды («Спотрем-1», «Эсканол-
С», «46-С) жағып, 20-30 минут тұрады. Содан кейін дақтар қолмен немесе
дақтарға арналған машинада жойылады, оларды еріткішпен, олардың
қоспаларымен ылғалдандырып, дақ кетіретін препараттар. Сонымен,
«Спотрем-1» препаратымен май және май дақтарын кетіру кезінде алдымен
оның өнімнің дұрыс емес жағындағы түске әсерін тексеріңіз. Өсімдік
майларынан, балауыздардан, майлардан, минералды майлардан ескі дақтарды
препаратпен ылғалдандырып, жұмсарту үшін 15-20 минутқа қалдырыңыз.
Содан кейін дақ препараттармен суланған щеткамен өңделеді, тазартылған
жер бумен өңделіп, дақ кетіргіш машинада кептіріледі. Майлы бояудың
дақтарын кетіру кезінде дақтарды 30-60 минутқа батырыңыз. Препаратты
сіңдіру кезінде дақ бояумен толық ерігенше щеткамен өңделеді.

Ақуыз дақтары, майлы сияқты, құрамына кіретін ақуыздардың
қасиеттері мен қасиеттері бойынша әртүрлі. Қан альбумині, жұмыртқаның
ағы, сүт казеині сияқты ақуыздар суда, ал қан глобулині, белок ферменттері,
гормондар сияқты ақуыздар тұздардың, қышқылдар мен сілтілердің
сұйылтылған сулы ерітінділерінде ериді. Ақуыз заттармен ластанған
аумақтарды ауданы айтарлықтай болса, бүкіл өнім 40 температурада дақ
кетіргіш 2% бар ваннада тиеген 0 С өнімдер 5-6 сағат бойы сақталады, содан
кейін жуады. Кейде жойылған қан дақтары орнында сіз темір
қосылыстарының қалдықтарына байланысты матаның сарғаюын байқай
аласыз. Ол қышқыл қышқылының ерітінділерімен жойылады. Ақ матадағы
дақ қалдықтарын оксидтермен, оптикалық ағартқыштармен ағартуға болады.
Шетелдік препараттардың ішінен ылғалданған даққа қолданылатын
«BLOTOL» және «ROSTOL» қолданылады..

Жемістер мен жидектер шырындарынан, шараптардан, сусындардан
алынған дақтар құрамында таниннен басқа құрамында бояғыш заттар
(антоцианиндер, хлорофилл, каротин, ксантофилл), дәрумендер, қант, пектин
заттар, органикалық қышқылдар, ақуыздар, майлар және су бар, құрамында
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құрамында танин бар деп аталады. Танинді дақтар қоңыр түсті, әр түрлі
жеңілдігі бар. Олар Spotrem-2 дақ кетіргіштерімен, сірке қышқылының
ерітінділерімен, беттік активті заттармен жойылады.

«Спотрем-2» препараты текстильдің барлық түрлерінен сия, паста,
шарикті қаламдар, далап, сия, шарап, жеміс шырындары, шай, кофені кетіру
үшін қолданылады, былғары, күдері, тері, нубук және қой терілері.
Өнімдердің түсінің тұрақтылығын және олардың әрлеуін алдын ала
орнатыңыз. Препаратты қолмен де, дақ іздеу машинасында да препаратты
даққа жағқаннан кейін қолданады.

Томат тұздығының дақтары қызыл-қоңыр және қатал. Оларды
ферментативті препараттармен, беттік белсенді ерітінділермен, танин
дақтарын кетіру үшін дақ кетіргіштермен жоюға болады. Егер дақтар ескі
болса немесе үлкен аумақты алса, ластанған өнімнің бір бөлігі ферменттік
препараттары бар ваннаға сіңіп, 30-60 минут ұсталуы керек.

Парфюмерия - эфир майлары мен бояғыштардың алкогольді немесе
сулы-алкогольдік ерітінділері. Парфюмерияның жаңа дақтары, әсіресе,
онымен ластанған матаны бумен өңдеу кезінде қатты иіске ие. Ескі дақтар
матаға қаттылық береді, өйткені қанықпаған эфир майлары тотықтырады,
полимерленеді және оларды алу қиын болатын қосылыстарға айналады.
Әтірдегі дақтарды кетірмес бұрын оны скипидармен өңдеп жұмсартыңыз.
Содан кейін дақ бензинмен немесе басқа еріткішпен өңделеді. Дақтың
жұмсартылуына құрамында перхлорэтилен (40,5%), этил ацетаты (33,2%),
тетралин (4,5%), циклогексанол және тергитол (әрқайсысында 9%) және
изопропил спирті бар препарат арқылы қол жеткізуге болады.

Ерін далабының дақтары өнімдердің бетінде кездеседі және құрамында
май, суда еритін майлар, майлар, балауыздар, бояғыштар немесе пигменттер
бар. Оларды жою үшін «Спотрем-2», бензин, «Сульфозол-S» қолданыңыз.
Дақтың ізі бумен өңделеді, содан кейін беттік белсенді заттар, аммиак, сірке
қышқылының ерітінділері қолданылады, осы ерітінділердің әрқайсысын
қолданғаннан кейін дақ ізі буға айналады.

Лак дақтары маталарға қаттылық береді. Лак целлюлоза нитратын
ацетонда ерітіп, бояғыштар немесе пигменттер қосып дайындайды. Дақтарды
кетіру үшін ацетон, амил ацетат, этилацетат, этил спиртін (ацетат талшықты
маталарына арналған) қолданыңыз. Ацетат талшықтары көбінесе лакпен
жойылады.

Дәрі-дәрмектің дақтары өнімдерге түс береді. Сонымен, йод дақтары
қою қоңыр және қою көк болады (крахмалданған өнімдерде). Оларды жою
үшін йодпен түссіз және еритін натрий йодидін түзетін натрий гипосульфиті
қолданылады. Емдеу дақтарды бумен өңдеуден басталады, содан кейін оған
кристалдар қойылады немесе 20% натрий гипосульфит ерітіндісімен
ылғалдандырылады, дақ жоғалғанша қайтадан буға өңделеді.

Калий перманганатының дақтары калий йодидінің 10% ерітіндісімен
немесе оксаль қышқылымен жойылады.
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Резеңке желімнен қалған дақтар трихлорэтиленмен немесе
дихлорэтанмен жойылады. Силикат желіміндегі дақтар 10 г/л сабын мен сода
5 г / л ыстық ерітіндісімен жойылады .

Зең дақтарын скипидармен, 3% сутегі асқын тотығы ерітіндісімен,
сірке қышқылымен кетіруге болады.

Күйе мен күйе скипидармен және сабынмен жойылады.
Тот дақтары - бұл темір гидроксидінің талшықтардағы шөгінділері,

олар оксал, лимон және басқа қышқылдардың ерітінділерімен жойылады,
«ФЕТРОЛ» препараты.

Дақ кетіргіштің жұмыс орны - бұл әйнек немесе мәрмәр тақталармен
жабылған, жақсы жарықтандырылған, бу немесе газдардың жергілікті
экстракциясы бар, үтікті немесе шаш кептіргішті қосуға арналған арнайы
жабдықталған үстел. Үстелде әр түрлі қаттылық пен мөлшердегі қылшық
щеткалар, майда кеуекті губкалар, тамызғыштар, пипеткалар, шыны
таяқшалар, жұмысқа дайындықты сақтауға арналған бөтелкелер мен
құмыралар бар. Дақтарды кетіретін құралға дақтарды танып, олардың кетуін
және Маталардың күйін бақылау үшін үлкейткіш әйнек қажет. Дақтарды
кетіргеннен кейін матаны тез кептіру үшін майлықтар мен шаш кептіргішті
қолданыңыз. Үстелдің жанында ілгіштері бар тіреуіш немесе кронштейн
орналастырылған, оған дақтарды кетіруден бұрын да, кейін де киім ілу
ыңғайлы. Өнімнің өндірісте ластануын болдырмау үшін барлық құралдар,
қондырғылар, үстелдер мен бөлме таза ұсталады. Дақтарды кетіру үшін екі
әдіс қолданылады: қолмен және дақ кетіретін машинада. Дақтарды қолмен
жою - бұл үлкен жұмыс шеберлігін талап ететін ауыр жұмыс. Өнімдер
қолмен өңделеді, оларды әр түрлі себептермен анықтау машинасында өңдеу
орынсыз. Мұндай бұйымдарға табиғи және жасанды теріден, былғарыдан,
қайталанатын материалдардан, кілемдер мен төсеніштерден жасалған
киімдер, ақуыздан шыққан дақтары бар бұйымдар, люрекс жіптері бар
бұйымдар жатады. Дақ суланған кезде еріген ластану еріткішпен бірге мата
бетіне жайылып, гало түзе бастайды. Ласталған еріткішті сіңіре алатын және
сол арқылы галостың пайда болуына жол бермейтін адсорбенттер дақ астына
қойылады. Адсорбенттер ретінде таза мақта маталары, фильтр қағазы және
т.б қолданылады.Дақтың дақтары мен мөлшеріне байланысты еріткіштер мен
дақ кетіргіштер мақта тампонымен, щеткамен, тамшуырмен,
тамызғыштармен қолданылады. Матада сызықтар пайда болмауы үшін және
бөлменің газбен ластануын болдырмау үшін еріткіш мөлшері минимумға
дейін алынады. Еріту процесі щеткалар, тампондар, біліктер көмегімен
күшейтіледі, олар көмегімен дақ өңделеді, оларды мата бойымен оңай және
жылдам қозғалады. Өнімдердің әжімдері, бүктемелері мен бұзылған
жерлерінің пайда болуын болдырмау үшін щетканы қатты басу немесе оны
еңкейту ұсынылмайды.

Кілемдер мен кілемшелердегі дақтарды кетіру кезінде арнайы сақтық
шараларын қолдану қажет: ластануды құрайтын компоненттермен бірге дақ
кетіргіштің өнімнің жақтау бөлігіне енуіне жол бермеңіз, өйткені бояғыштар
целлюлоза жақтауына мықтап жабыса алады (сия дақтарын кетіру кезінде),
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мүмкін негіз құлдырайды (қыш дақтары бар тот дақтарын кетіру кезінде),
латекс және басқа полимерлі жабындар еруі мүмкін. Қолдану және алып
тастау тұтқыр Spot Remover құралдары мен жерүсті ластану Маталардың
сіңеді бастап ұлпа бөліктерін алып тастау үшін, spatulas пайдаланылады,
Маталардың бетіне көлбеу артық емес 15 астам болуы керек.

Дақтарды кетіру процесінде олар ластаушы заттардың еруін ғана емес,
олардың адсорбентке өтуін де байқайды. Адсорбенттер ластанған кезде олар
ауыстырылады. Дақтарды кетіру үшін қышқылдардың, сілтілердің,
оксидтердің, натрий дитионитінің және басқа ұшпайтын заттардың
ерітінділері қолданылған болса, өңдеуден кейін оларды сумен немесе басқа
еріткіштермен толығымен жуу керек. Артық ылғалды шаш кептіргішпен
кептіріп, құрғақ губкамен, матамен алып тастайды.

Дақ кетіретін машина - бұл дақ кетіргіштің жұмыс орны. Дақтайтын
машинада шойыннан жасалған тіреуіш пен төменгі кереует бар. Есептегіште
тот баспайтын болаттан жасалған үлкен және кіші жұмыс үстелі бар. Жұмыс
үстелінің тар ұшы перфорацияланған, үлкен жұмыс үстелінің ішіндегі
вакуумдық камерамен байланысады және матаның боялған бөлігін
орналастыруға қызмет етеді. Қызметтік үстелдің жақтауы тіректің ортасына
бекітілген, ол таза шүберекпен жабылған. Бұл үстел жұмыс үстеліндегі
дақтарды кетіру кезінде өнімнің ілулі бөліктерін ұстап тұруға қызмет етеді.
Шағын жұмыс үстелі киімнің кішкене бөліктеріндегі дақтарды кетіру үшін
қолданылады. Кестелердің биіктігі жұмысшының бойына байланысты
реттеледі. Жұмыс үстелінің кең бөлігі қажетті еріткіштерді, дақ
кетіргіштерді, құралдарды сақтайтын орын ретінде қызмет етеді және бу-
пистолет үшін ілгегі бар. Машинаның жұмыс аймағына бу, ауа және вакуум
беру кереуеттің төменгі бөлігінде орналасқан және пистолетке жақындаған
сәйкес педальдарды басу арқылы жүзеге асырылады. Машинаға бу, сығылған
ауа, вакуум қажет. Машинадағы дақтарды кетіру өнімнің боялған аймағын
үстелдің тесілген бөлігіне қоюдан басталады. 3 аяқ педальының көмегімен (
1- сурет ) машинаның жұмыс аймағында вакуум пайда болады. Бұл сізге киім
аймағын қажетті күйде бекітуге және еріткіштер мен судың буларын тез
сорып алуға мүмкіндік береді.
  



46

1 төсек
2-4 - педальдар
5 - цистерна
6 - тік тірек
7 - штепсель
8 - көмекші кесте
9 - тірек
10 - бекіту бұрандасы
11 - үлкен үстел
12 - шағын үстел
13 - тор
14 - мылтықтың шүмегі
15 - тапанша
16 - мылтыққа бу және ауа жіберетін шланг
17 - химиялық заттарға арналған цистерналар
18 - эжектор
19 - эжекторлы бу желісі
20- салалық құбырлар
21 - педаль біліктері

1 сурет - Түсіру машинасы

Суда еритін дақтар бумен жойылады. Ол үшін аяқтың педальын 2
басып, тапаншаны қолданып, бу ағынын ластанған жерге бағыттаңыз. Бу
матадан өтіп, оны ылғалдандырады, қыздырады, суда еритін заттарды ерітеді
және олармен бірге машинаға түседі. Бу пистолетін матаға 10 см-ден кем
емес ұстаған жөн, өйткені мылтықтан шыққан кезде будың жоғары
температурасы матаны деформациялауы және бұзуы мүмкін. Кейінгі киімді
еріткіште жуу кезінде гало түзілуін болдырмау үшін педальды 4 басқаннан
кейін бұйымдардың буға айналған бөлігі мылтық арқылы берілетін жылы
ауамен кептіріледі. Сондай-ақ, мылтық кептіру кезінде матаға перпендикуляр
ұсталады.
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Әр түрлі компоненттерден тұратын дақтарды кетіру кезінде алдымен
дақ кетіргішпен ылғалдандырады, содан кейін кептіріледі. Дақтар
органикалық еріткіштермен жойылғандықтан, сулы-органикалық қоспалар
мен бумен өңдеу қолданыла бастайды. Киімнің ұсақ бөлшектері негізгі
үстелде емес, кішігірім үстелде өңделеді. Көмекші үстелге өнімнің дақтарды
кетіру кезінде қажет емес бөліктері орналастырылған.

Дақ кетіргіш машинаны пайдалану дақ кетіргіштің жұмысын
жеңілдетеді, еңбек өнімділігін жоғарылатады және өнімді өңдеу сапасын
жақсартады. Машина дақ кетірген кезде ластанған еріткішті тез кетіруге
және гало түзілуіне жол бермейді.

1.2.8. Бұйымдардағы дақтарды кетіру кезінде туындайтын ақаулар

Ақаулардың әр түрлі себептері бар: технологияны бұзу, бояғыш пен
талшықтарға әсері бұрын тексерілмеген реактивтерді қолдану. Ең жиі
кездесетіні - гало түзілуі, түстерді ою, Маталардың бұзылуы, Маталардың
бозаруы, дақтарды толық кетіру. Ақаулардың пайда болуын болдырмау үшін
кез-келген өнімді қолданар алдында оның өнімнің ішкі жағындағы түс пен
талшықтарға әсерін тексеріп, содан кейін ғана оны дақпен емдеу үшін
қолдану қажет.

Галос қатты ластанған өнімдерден дақтарды кетіргенде пайда болады.
Еріген және дисперсті ластаушылар қолданылған еріткішпен мата арқылы
таралады. Шекарада еріткішке малынған және құрғақ ұлпаны бөлетін
қараңғы сызық пайда болады - бұл дақты қоршап тұрған гало. Галос сонымен
қатар таңғыш компоненттерін еріту арқылы дайын маталардағы дақтарды
кетіру кезінде пайда болады. Галос пайда болмас үшін дақтарды кетіретін
машинадағы дақтарды кетіру керек, оған ластанған еріткіштерді тез сорып
алу және матаны кептіру мүмкін. Егер дақтар қолмен жойылса, олар
ластанған ерітінділерді сіңіретін адсорбенттерді қолданады. Адсорбент
ретінде фильтр қағазы, мақта маталары, тальк және т.б. қолданылады.Галос
жуу кезінде жуылады.

Бояуды оттендіру көбінесе ацетат талшықтары өнімдерінен дақтарды
трихлорэтиленмен немесе негізгі бояғыштармен боялған кезде пайда болады.
Егер оюланған аймақ аз болса, бұл ақаулықты жергілікті түрту немесе
ретушпен түзетуге болады.

Дақтарды кетіргеннен кейін Маталардың сұрғылт болуы сулы
ерітінділерді қолданғаннан кейін өңделген аймақ кептірілмеген кезде
байқалуы мүмкін. Ақаулықты түзету үшін аймақ күшейткіш ерітіндісімен
тазартылады және қайтадан таза еріткіште жалпы жууға ұшырайды.

Дақты толық емес кетіру көбінесе қышқылданған дақтарды кетіру
кезінде пайда болады, олардың шығу тегі өнімді алғаннан кейін
анықталмаған.
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1.3. Бұйымдарды түрлі класстағы бояғыштар бояу технологиясы

Негізгі ақпарат
Органикалық қосылыстар бояғыштар деп аталады. Әр түрлі

материалдарға түс беру қабілетіне ие.
Бояулар көбінесе өсімдік және жануар тектес талшықты

материалдарды (мақта, зығыр мата, жүн, жібек, былғары, тері), сондай-ақ
жасанды және синтетикалық талшықтарды бояу үшін қолданылады.

Өсімдіктер мен жануарлардан алынған табиғи бояғыштар ерте
заманнан бері белгілі. Біздің дәуірімізге дейінгі 1500 жылдың өзінде
египеттіктер матаны бояу үшін индигоны қалай қолдануды білетіндігі
анықталды. Қазіргі уақытта синтетикалық бояғыштар қолданылады; олар
көмірсутектерді және кокс газынан, көмір шайырынан және мұнайдан
бөлінетін басқа да өнімдерді күрделі химиялық қайта құрудың нәтижесінде
пайда болған органикалық қосылыстар - аралық өнімдерден өндіріледі.
Алғашқы синтетикалық бояғыш пикрин қышқылы болды, оның бояу қабілеті
1771 ж. Жүн мен жібекті бояуға арналған пикрин қышқылын өндіру тек 1843
жылы басталды.

1833 жылы. Питтакал алынды, ол алюминий ацетатымен
маринадталған мақтаны күлгін-көк түске бояды; 1834 жылы - розол
қышқылы; 1853 жылы - хлорлы қалайымен боялған жүнді қызыл түске
боялған аллоксан. 1855 жылы. - мурексид (пурпур қышқылының аммоний
тұзы). Алайда, бұл бояғыштардың барлығы қол жетімсіз шикізаттан алынған
және табиғи бояғыштардан айтарлықтай артықшылықтарға ие емес.

Синтетикалық бояғыштар өндірісінің нақты басталуы 1842 жылы деп
саналады, Н.Н.Зинин хош иісті нитро- және амин қосылыстарының
тотықсыздану реакциясын ашқанда, анилин, толуидин, бензидин және т.б
сияқты қосылыстар бояғыштар синтезіне қол жетімді болды.

Алғашқы синтетикалық бояу көмірді құрғақ дистилляциялау
өнімдерінен алынған және жүн мен жібекті бояй алатын қан-қызыл зат
парарозанилин деп аталды.

B1856 ағылшын химигі В.Перкин жібекті қызыл-күлгін түске бояйтын
күлгін бояуды алды; 1859 ж. фуксин Франциядан алынды; 1863 ж. Анилиннің
қара бояуы алынды.

Қазіргі уақытта синтетикалық бояғыштардың бірнеше мың брендтері
белгілі. Бояғыштардың синтезі бояудың құрылымы мен оның түсі
арасындағы байланысты, сондай-ақ оның техникалық қолданылуын
қамтамасыз ететін қасиеттерді (талшыққа жақындығы, әртүрлі сыртқы
факторлар мен реактивтерге төзімділік) білуді талап етеді.

Түстер теориясына арналған нұсқаулық
Органикалық қосылыстардың түстер теориясы зат молекуласының

құрылымы мен оның түсі арасындағы байланысты қарастырады. Ол шамамен
жүз жыл бұрын алғашқы синтетикалық бояғыштардың пайда болуымен бір
мезгілде пайда болды.
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1868 жылы. ғалымдар Гребль мен Либерман алғаш рет гидрогенизация
кезінде түсті органикалық заттардың түсі өзгеретінін байқады (сутегі қосу).
Осыған сүйене отырып, олар түс - молекулалардың қанықпауының салдары
деген қорытындыға келді.

1876 жылы. О.Витт хромофор-ауксохромдық теорияны алға тартты
(грекше «хромос» - түс, «форео» - тозу, «ауксо» - өсемін), бұл түс
құбылысын молекулалардың құрылымымен байланыстыруға алғашқы әрекет
болды.

Бұл теорияға сәйкес барлық түрлі-түсті органикалық заттарда түс пайда
болатын хромофор топтары бар.

Негізгі хромофор топтары:

- N = O нитрозотобы
- N = N - азотобы
- N = CH - азометин тобы
- CH = CH - этилен тобы

Хромофор топтары бар заттарды хромогендер деп атайды. Мұндай
заттар әлі бояғыш емес, өйткені олардың түсі әдетте әлсіз және олар тоқыма
талшықтарымен байланысуға қабілетті емес. Хромогенге енгізгеннен кейін –
OH; - НЕМЕСЕ ; - NHR ; - SH және басқалары, ауксохромдар деп аталады,
қосылыс талшыққа жақындыққа ие болады және оның түсі күшейе түседі.

1882-1892 жж. Армстронг пен Нецкий хиноидтық теорияны дамытты,
оған сәйкес барлық бояғыштар хинондардың туындылары болып табылады
және бояғыштардың түсі олардың құрылымымен түсіндіріледі. Шынында да,
көптеген бояғыштар хиноид түрінде болуы мүмкін. Редукция кезінде
көптеген бояғыштар түссіз лейко қосылыстарына айналады (бояғыштардың
қалпына келтірілген формалары), оларға хиноидтық форма жетіспейді.

Квиноидтық теория бояғыштарды қатаң түрде жіктеуге және бояу
химиясы саласындағы көптеген бақылауларға ұтымды түсініктеме беруге
мүмкіндік берді.

Түстердің қазіргі заманғы теориясының негізгі ережелері
Түс сезімі оптикалық нервтердің ұштары толқын ұзындығы 400-760 нм

болатын электромагниттік сәулеленуге ұшыраған кезде пайда болады. Осы
интервалдың электромагниттік сәулеленуі спектрдің көрінетін бөлігін
құрайды, толқын ұзындығы 760 нм-ден асатын сәуле инфрақызыл, ал толқын
ұзындығы 400 нм-ден аз болса - ультрафиолет деп аталады. Егер сіз күн
сәулесін үшбұрышты шыны призмадан өткізсеңіз, онда ол түрлі-түсті
сәулелер қатарына ыдырайды. Ақ жарықтың ыдырауы (дисперсиясы) ақ
жарықты құрайтын әр түрлі түсті сәулелердің призма арқылы өткенде әр
түрлі бұрышта ауытқуымен түсіндіріледі; призмадан шыққан кезде түрлі-
түсті сәулелер пайда болады, ол экранға шығарылған кезде күн спектрін
құрайтын ауыспалы түсті жолақтарды құрайды.
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Күн спектрінің негізгі түстері келесі ретпен орналасқан: қызыл,
қызғылт сары, сары, жасыл, көк, көк, күлгін. Осы түстердің сәулелерінің
бірлескен әрекеті ақ жарық сезімін тудырады. Дене ақ түсте көрінеді, егер ол
спектрдің көрінетін бөлігінің барлық сәулелерін толығымен көрсетсе, қара -
оларды толығымен сіңіргенде. Егер дене спектрдің көрінетін бөлігінің кейбір
сәулелерін таңдамалы түрде сіңірсе, онда ол түрлі-түсті болып көрінеді. Бұл
жағдайда дене сіңірілмеген (шағылған) сәулелердің түсін қабылдайды, олар
көз арқылы қабылданады.

Қызыл сәулелерді сіңіретін бояғыш жасыл түске ие, ал сары сәулелерді
сіңіру көк түс береді. Хроматизм теориясында түстің сарыдан қызылға және
көкке жасыл түске өзгеруі түс тереңдеу деп аталады. Кері ауысу түсті
күшейту деп аталады. 12- кестеде спектрдің түстеріне және оларға қосымша
түстерге сәйкес келетін көрінетін жарықтың толқын ұзындықтары
көрсетілген.

Кесте 12
Толқын ұзындығы, нм Сіңірілген жарық Байқалған жарық

400-430 күлгін Жасыл сары
430-490 Көк Сарыдан қызғылт сарыға дейін
490-510 Көк күлгін Қызыл
510-530 Жасыл Күлгін
530-560 Сары жасыл күлгін
560-590 Сары Көк
590-610 апельсин Жасыл көк
610-730 Қызыл Көк жасыл

1.3.1. Бұйымдарды бояуға дайындау

Бояу процестерінің басты мақсаты - өнімнің жұмысы кезінде жеткілікті
тұрақты біркелкі және қарқынды түс алу. Бояуға табиғи және жасанды және
синтетикалық талшықтардан тігілген және тоқылған бұйымдар, маталар,
жіптер, тоқылған маталар, тоқылған және тоқылған бұйымдар жатады.

Өнімдердің қасиеттері маталардың, иірілген жіптердің және
талшықтардың қасиеттеріне қарағанда әлдеқайда әртүрлі. Өнімдер белгілі бір
стильге, пішінге және өлшемге ие, оны бояудан кейін қалпына келтіру керек.
Қалталардың, киім бөлшектерінің буындарының болуы, өнімдерді сулау
кезінде ауаның жиналуына және осындай бөліктердің ерітіндінің бетінен
жоғары қалқуына әкеледі, бұл біркелкі емес түс алу үшін алғышарттар
жасайды. Бұл тігістерді жартылай бітеуді және оларды кейін қалпына
келтіруді қажет етеді.

Әдетте бұйымдарды матаның түсіне сәйкес келетін жіптермен тігеді.
Көптеген тігін жіптері мақтадан жасалған, сондықтан жүн матадан жасалған
бұйымды қышқыл бояғыштармен бояғанда, тігін жіптері боялмаған күйде
қалады және оларды тиісті бояғыштармен қосымша бояу керек.
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Өнімдерді пайдалану кезінде бояудың түсуі қосымша қиындықтар
туғызатын түсті реңктер пайда болады, өйткені өнімнің түсуі әдетте өнімнің
беткі қабатында біркелкі болмайды. Өнімдерді қара түске бояу кезінде түстің
біркелкі еместігі дерлік алынып тасталады.

Өнімдердің талшықты құрамы маталарға қарағанда әртүрлі, өйткені
өнімнің құрамына бірнеше түрлі маталар кіруі мүмкін (үстіңгі, астар,
қалталар және т.б.), олардың әрқайсысы өз кезегінде әр түрлі талшықтардан
тұруы мүмкін. Талшықты композиция қажетті түсті алу үшін қолданылуы
керек бояғыштар класын анықтайды.

Талшықты танудың экспресс әдістерін қолдана отырып, сіз өнімнің
сапалы құрамы туралы түсінік ала аласыз.

Өнімдерді кию процесінде талшықтар мен олардың түсі өзгереді:
беріктігі төмендейді, бояғыштармен әрекеттесу қабілеті өзгереді. Тозған жүн
маталар қышқыл бояғыштарды жаңаларына қарағанда көбірек сіңіреді. Бұл
талшықтың сыртқы қабыршақты қабатының бұзылуына, дисульфидті
байланыстың үзілуіне және бояғышпен әрекеттесетін жаңа функционалды
топтардың пайда болуына байланысты.

Тозған мақта талшығы жаңасына қарағанда интенсивті боялған,
өйткені тікелей бояғыштармен байланысатын целлюлозаның бастапқы
гидроксил топтары альдегид пен карбоксил топтарына айналады, олар
тікелей бояғыштармен әрекеттеспейді.

Тозған өнімдерді бояуға дайындау әсіресе мұқият жүргізілуі керек.
Бастапқыда олар тапсырыс беруші өнімді қай түске бояғысы келетінін

және оны жүзеге асыру мүмкіндігін анықтайды. Қабылдау пунктінде
түпнұсқа түсті ескере отырып, өнімдерді қайта бояуға болатын түсті карта
болуы керек. Егер бұйымдардың астары бар болса, онда оны бояудан бұрын
оны жырып тастау керек, өйткені олар әртүрлі маталардан әр түрлі шөгуімен
тігіледі және олар әр түрлі сыныптағы бояғыштармен боялады.

Бояу процесіне дейінгі дайындық операцияларына мыналар
кіреді:

Түсті туралау. Түсті туралау бояғышты талшық бетінен ерітіндіге
ішінара десорбциялаудан, оның талшықтың ішкі көлемінен бетіне
диффузиялануынан және бояғыштың талшықпен байланысының бұзылуынан
тұрады. Бұл процестің қозғаушы күші - талшықтағы және ерітіндідегі
бояғыш концентрациясының айырмашылығы. Ерітіндіден тазартылған
бояуды өнімнің күйіп кеткен жерлеріндегі талшықтар қайтадан сорып алады.
Натрий сульфаты, аммоний сульфаты, күкірт немесе сірке қышқылымен
қышқылданған натрий сульфатының ерітінділері [ 7,8 ] талшыққа бояғыштың
көші-қонына (қайта бөлінуіне) ықпал ететін реактивтер ретінде қолданылады
.

Миграция бояулардың сипаттамаларына және бояу жағдайларына
байланысты екендігі көрсетілген. Талшыққа жақындығы төмен бояғыштар
қышқыл қышқылданған электролит ерітінділерінде оңай қозғалады. Анионды
БАЗ-дың енгізілуі талшыққа жоғары жақындығы бар қышқыл бояғыштардың
көші-қонын күшейтеді. Қышқыл бояғыштарды жүннен және жартылай
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жүннен тоқу оңай жеңілдетеді. Аз мөлшерде целлюлоза мен целлюлоза
гидратының тіндерінен тікелей бояғыштар десорбцияланады. Дисперсті,
хромды және тікелей қатайтылған бояғыштар әлсіз десорбцияланған.

Бояғыштардың әр класы шегінде талшықты материалдан десорбция
олардың талшыққа жақындығына, қышқыл бояғыштардың негізділігіне
байланысты.

Жүн талшығының жойылуы осы талшықтардың функционалды
топтарының өзгеруімен байланысты бояғыштардың десорбциясының
жоғарылауына және целлюлоза талшықтарының азаюына ықпал етеді. Әр
түрлі класстағы бояғыштарды десорбциялаудың оңтайлы шарттары мынадай:
жуғыш заттардың концентрациясы - 1-4 г/л, ерітіндінің температурасы 98-
100оС, өңдеу ұзақтығы 20 мин..

Боялған өнімдердің түсін өзгерту. Өнімдерді ашық түсті бояумен бояу
қажет болған жағдайда жүзеге асырылады. Түсінің өзгеруі - бояғыштың
хромофорлық бөлігінің бұзылуы. Ағарту процесін жүргізу үшін
тотықсыздандырғыштар (натрий дитиониті, ронгалит) және тотықтырғыш
заттар (сутегі асқын тотығы, калий перманганаты, гипохлорит натрий)
қолданылады.

Натрий дитиониті күшті тотықсыздандырғыш болып табылады және
жылу бөлінген кезде ылғалды ауада тез тотығады. Редуктивті түс өзгерісінің
мәні - азо тобының түссіз немесе әлсіз боялған хош иісті аминдердің
түзілуімен, суда еритін және жуу арқылы оңай жойылатындығында. Азо
тобы көптеген азо бояғыштардың хромофоры болғандықтан (тікелей,
қышқылдық, катиондық, белсенді), натрий дитиониті көптеген өнімдердің
түсін өзгертуге қолданылады.

Редукторлар жүн талшығының беріктігінің төмендеуіне әкеледі,
сондықтан ағарту процестерін бақылау қажет.

Қышқыл бояғыштармен боялған жүннің түссізденуі 2-3% натрий
дитионитінің ерітінділерімен 40°C температурада жүзеге асырылады.
Түссізденгеннен кейін процесс тоқтатылады және өнімдер жуылады.
Түссіздену кезінде ерітіндінің температурасының жоғарылауы бояғыштың
жойылуын тездетеді. Мақта маталарынан жасалған бұйымдардың түссізденуі
0,4% натрий дитионитінің, 0,2% аммиактың және 0,2% иондық емес беттік-
белсенді заттардың ерітінділерінде жүзеге асырылады. Аммиак ыдырау
кезінде пайда болатын натрий гидросульфитін бейтараптандыру үшін қажет.
Иондық емес беттік-белсенді зат бояғыш пен қалпына келтіру кезінде пайда
болған компоненттердің ерітіндіге өтуіне ықпал етеді. Өңдеу 70°C
температурада 10-20 минут ішінде жүзеге асырылады.дитионит
ерітінділерінің әсерінен текше және күкірт бояғыштарымен бояу
түссізденеді, бірақ ауада тотығу кезінде ол қайтадан азаяды. Дитионит
әрдайым дисперсті және хром бояғыштарымен түссізденбейді.

Ронгалит - ақ ұнтақ, оның қалпына келтіру қасиеттері 90-100°C
температурада көрінеді. Ронгалит әлсіз және күшті сілтілерге төзімді. Жүн
маталарынан жасалған бұйымдардың айтарлықтай түссізденуіне оларды 0,4%
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ронгалит, 0,5% формаль қышқылы бар ерітіндіде, 90оС температурада 10-20
минут өңдеу кезінде қол жеткізіледі.

Тотықсыздандырғыштардың түссіздену әсері ауадағы өнімдерде
болатын және бастапқы бояудың қалпына келуіне әкелетін тотығу
процестеріне байланысты тұрақсыз болуы мүмкін. Целлюлоза
талшықтарынан жасалған бұйымдарды ағарту үшін натрий гипохлоритінің
ерітінділерін (концентрациясы 0,2-0,6 г/л) 30оС температурада 1-2 сағат
ішінде қолдануға болады..

1.3.2. Ерітінділер мен дисперсияларды бояуға дайындау

Киімді бояудың технологиялық процесінің негізгі талаптары -
жарықтықпен үйлесетін түстің біртектілігі мен беріктігі. Сондай-ақ,
қоршаған ортаны қорғауға және технологиялық процестерді құруға
қойылатын талаптарды, егер мүмкін болса, ластанған ағынды суларды
канализация жүйесіне минималды ағызу арқылы ескеру қажет. Бұл бояу
цехында қалдық ванналарды бірнеше рет қолдануды талап етеді, әсіресе
ванналардан селективтілігі салыстырмалы түрде төмен, тікелей, дисперсті
бояулар қолданылатын процестерде.

Бояулар класын таңдағанда, түс әсері жағынан да, беріктігі жағынан да
жоғары сапалы түс беретіндерге артықшылық беріледі. Сонымен, жүннен
жасалған бұйымдарды бояу үшін тікелей, қышқыл, құрамында металл, хром,
белсенді бояғыштар болуы мүмкін.

Бояғыштың концентрациясы мен көлеңкесін анықтау үшін
салыстырмалы бояу тонның әлсіз және орташа қанықтылығындағы екі
концентрацияда, ал түстердің физика-химиялық әсерлерге тұрақтылығын
анықтау үшін - тонның әлсіз, орташа және толық қанықтылығындағы үш
концентрацияда жүзеге асырылады, олардың біреуі 1/1 белгіленген
стандартты тонның қарқындылығына сәйкес келеді, қалған екі түс бояу
класына және оны қолдануға байланысты таңдалады.

Бояу қарқындылығының стандартты тонға сәйкестігін анықтау үшін
стандартты тонның үлгілері қолданылады, олар шартты түрде стандартты
қабылданған тонға түрлі бояғыштармен боялған жүн матасының жиырма
үлгісінен тұрады. МЕМСТ 7925-75. Органикалық бояғыштар. Табиғи
талшықтарды салыстырмалы бояу әдістері (N 1-4 өзгерістерімен)7

Салыстырмалы бояу ваннаның модулін бақылау кезінде жүзеге
асырылады.

Ваннаның модулі деп боялған үлгілердің массасының граммдағы
миллилитрдегі бояғыш ерітіндісінің көлеміне қатынасы түсініледі.
Сынамалармен қосылған су мөлшері ескерілмейді.
Көмекші заттар бояғыш ерітіндіге алдын-ала дайындалған ерітінділер
түрінде енгізіледі. Бояу ерітіндісі тазартылған сумен қажетті модульге
жеткізіледі ( МЕМСТ 6709-72 ).

Бояғыш ерітінділері мен көмекші ерітінділер тазартылған сумен
дайындалады.
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Қатты денелердің сынамалары 0,01 г- нан аспайтын қателіктермен
алынады , сұйықтықтар 0,1 мл- ден аспайтын қателіктермен өлшенеді . Егер
ерітінділерде аз мөлшерде тұнба болса, ерітінділер сүзіледі немесе
декантацияланады.

Тікелей, қышқыл және морданды бояғыштардың жүнге арналған
ерітінділерін дайындау: зерттелетін бояғыштың 0,25-тен 1 г-ға дейін (түс
пайызына байланысты) және оның стандартты үлгісі 0,0002 г дәлдікке дейін
өлшенеді және сыйымдылығы 600 мл бөлек фарфор стакандарға салынады .
әр стаканға 10-15 см салқын су құйылады, шыны таяқшамен біртекті пастаға
ысқылайды, 300 см ыстық су (80-90°C) қосылады , стакандарды қайнаған су
ваннасына салып, шыны таяқшамен араластыра отырып 85-90°C
температурада ұстайды 10 мин , содан кейін салқындатқыш ваннада 5 минут
араластырмай . Бояғыш ерітінділер әрқайсысын сыйымдылығы 500 см
болатын бөлек көлемді колбаға мұқият құяды.Егер әйнектің түбінде
ерімейтін бояу қалса, оны қайтадан 10-15 см сумен ысқылап , 50 см ыстық су
құйып, ерітінді колбаға құяды. Стаканның қабырғаларында қалған бояғыш
ерітінді сумен жуылады және жуылған су негізгі ерітінділерге қосылады.
Ерітінділері бар колбалар салқын су ағынымен 20°C дейін салқындатылады,
бояғыш ерітінділердің көлемдері сумен белгіге дейін жеткізіледі және мұқият
араластырылады.

Салыстырмалы бояу үшін жаңа дайындалған бояғыш ерітінділері
қолданылады (бояғыш ерітіндісі дайындалғаннан кейін 2 сағаттан аспауы
керек), оларды пипеткамен өлшейді.

Белсенді бояғыштардың ерітінділерін дайындау:
Зерттелетін бояғыштың 0,5 немесе 1 г (түс пайызына байланысты) және

оның стандартты үлгісі 0,0002 г дәлдікке дейін өлшенеді және сыйымдылығы
600 мл бөлек фарфор стакандарға салынады, әр стаканға 10-15 мл салқын су
қосыңыз, сүртіңіз шыны таяқшаны біртекті пастаға құйып, температурасы
300 см3 су қосыңыз:

X индексі бар бояғыштар үшін 45-50 °C;
T, W бар және индексі жоқ бояғыштар үшін 80-90 °C

Әрбір ерітінді сыйымдылығы 500 мл жеке көлемді колбаға мұқият
құйылады, егер ерітілмеген бояу әйнектің түбінде қалса, әйнекке 50 мл су
қосыңыз (температурасы 50°С-тан аспайтын X индексі бар бояғыштар үшін;
T, W бояғыштары үшін және индексі жоқ - жоқ ерітіндіні сол колбаға
құйыңыз.

Стаканның қабырғаларында қалған бояғыш ерітінді сумен жуылады
және жуылған су негізгі ерітінділерге қосылады. Ерітінділері бар колбаларды
салқын су ағынымен 20°C дейін салқындатады, бояғыш ерітінділерінің
көлемін сумен белгіге дейін жеткізеді және мұқият араластырады.
Салыстырмалы бояу үшін бояғыштардың жаңа дайындалған ерітінділері
қолданылады (бояғыш ерітіндісі дайындалғаннан кейін 2 сағаттан аспауы
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керек ), оларды пипеткамен өлшейді. Белгіленген концентрацияны ескере
отырып, бояғыш ерітінділерінің үлкен және кіші көлемін дайындауға рұқсат
етіледі. Бояудан бұрын олардың рецепті бойынша қажетті бояғыштар
өлшеніп, олардың шашырап, боялған өнімдерге түсуіне жол бермеу үшін
қажетті мөлшерде сумен құйылады және пастаға ысқыланады. паста жасау
бояғыштарды суда ерітуді жеңілдетеді. Тікелей және қышқыл бояғыштарды
жұмсақ сумен пастаға ысқылайды, содан кейін паста ыстық жұмсартылған
сумен сұйылтылады. Дисперсті бояғыштар 20% синтанол ДС-10 ерітіндісі
бар пастаға 60-700С температураға дейін қыздырылған сумен
араластырылады, тасымалдаушы 600С температурада бөлек ерітіледі,
ваннаға екі рет енгізіледі, содан кейін рН 6,5 дейін сірке қышқылы енгізіледі.
Катионды бояғыштарды катионды бояғыштармен бояу процесіне қажетті
сірке қышқылының жарты мөлшерінде ерітеді, содан кейін 1 л ерітіндіде 30-
40 г бояғыш болғанға дейін 900С температураға дейін қыздырылған сумен
сұйылтады. Катионды бояғыштарды қатты суда ерітуге болады.

Ваннаға концентрацияланған электролиттерді енгізуге жол берілмейді,
бұл бояу кезінде дақтар тудыруы мүмкін. Сондықтан электролиттер еріген.
Қышқылдар 3-4 рет сұйылтылған (суды күкірт қышқылына құю мүмкін
емес), тұздар суық суға жиырма есе көп мөлшерде ерітілген. Бояғыштардың
дайындалған ерітінділері ваннаға тығыз електен немесе дәке арқылы
қабылданған технологияға сәйкес енгізіледі. Бояғыштарды эмаль немесе қыш
ыдыстарда ерітіңіз. 1 3- кестеде 1 кг өнімді бояуға уақыт нормалары, сондай-
ақ бір бояу баржасына қызмет көрсету кезінде бояғыштың ауысымына
өндіріс нормалары келтірілген, бұл дүкендегі баржалар санын есептеуге
мүмкіндік береді.
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Кесте 13 - 1 кг өнімді матадан және теріден бояуға арналған уақыт пен
өндіріс нормалары
Маталар Бояу класы

және бояу
әдісі

Бояу
реңкі

Мехикалық баржалардың
жұмыс көлемі, л
500 300 500 300
1 кг-ға уақыт
нормасы,
мин

ауысымдағы
өндіріс
жылдамдығы,
кг

Жүн Қышқыл Түс 7.68 12.8 62.5 37.5
« « Қараңғы 6.4 10.67 75.0 45.0
« Белсенді Түс 12.8 21.34 37.5 22.5
« « Қараңғы 10.67 17.78 45.0 27.0
Жүн қоспасы
(целлюлоза
талшықтары бар
жүн

Қышқыл,
түзу

Түс 12.0 16.0 40.0 30.0

Қараңғы 9.6 12.8 50.0 37.5

Сондай-ақ Белсенді Түс 24.0 40.0 20.0 12.0
« Қараңғы 19.2 32.0 25.0 15.0

Лавсаннан
жасалған жүн

Қышқыл
және
дисперсті

Түс 24.6 40.0 20.0 12.0

Сондай-ақ Сондай-ақ Қараңғы 19.2 32.0 25.0 15.0
Жібек табиғи және
вискоза

Қышқыл,
түзу

Түс 15.0 20.0 25.0 15.0
Қараңғы 12.0 16.0 32.0 24.0

Лавсановое Тарады Түс 16.0 26.7 30.0 18.0
« « Қараңғы 12.8 21.34 37.5 22.5
Жібек ацетаты мен
аудан қоспасы

Таралған
және түзу

Түс 12.0 16.0 40.0 30.0
Қараңғы 10.0 13.34 48.0 36.0

Полиамид (нейлон,
нейлон)

Тарады Түс 6.4 10.67 75.0 45.0
Қараңғы 5.33 8.89 90.0 54.0

Полиакрилонитрил
(нитрон,
кашмилон)

Катионды Түс 19.2 32.0 25.0 15.0

Қараңғы 12.8 21.39 37.5 22.5
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13 кестенің жалғасы
Резеңкеленген
(вискоза және
ацетат талшығы)

Таралған және
түзу

Түс 16.0 20.0 30.0 24.0

Қараңғы 12.8 16.0 37.5 30.0
Мақта (бір және
екі жақты),
маркалы,
резеңкеленген

Тікелей Түс 9.6 16.0 50.0 30.0

Қараңғы 7,7 12.8 62.5 37.5

Болон матасы,
жасанды
электростатикалық
күдері

Тарады Түс 12.0 20.0 40.0 24.0

Қараңғы 9.6 16.0 50.0 30.0

Табиғи теріден
бұйымдарды бояу

Тотықтырғыш « 85.0 120.0 5.5 3.6

Жасанды тері « « 59.4 90.6 8.08 5.30

1.3.3. Бұйымдарды бояуға арналған технологиялық жабдық

Көбінесе БК-1 және БК-2 бояғыш баржалары фабрикаларда
қолданылады. Киімнің үлкен партиялары КТ-100 бояу машинасында боялған.
Баржалардың техникалық сипаттамалары 1 4 кестеде келтірілген .

Кесте 1 4 - Бояғыш баржалардың техникалық сипаттамалары
BK-1 БК-2 BK-3 БК-4

Барк көлемі, л:
толық …………………….
жұмысшы …………………

396
300

630
500

85
67

1184
1000

Салмағы, кг
50 модулінде
«» отыз

6
он

он
он алты

1,2
2.0

20
33

Будың жұмыс қысымы, Па 1.9 * 10 5 -
2.9 * 10 5

1.9 * 10 5 -
2.9 * 10 5

Қозғалтқыш қозғалтқышы:
тип ………………………
қуат, кВт ……………

АО-41-6
1.0

АО-41-6
1.0

AOL-31-4
0.6

АО-42-6
1.7
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14 кестенің жалғасы
Айналу жиілігі, айн / мин 930 930 410 930
Редуктор:
түрі
……………………………
беріліс коэффициенті

РЧН80-1-1
41

РЧН80-1-
141

RFHN80A-
1-141

РФН-120
31

Дөңгелектің айналу жиілігі,
мин / айн:
1 кезең ………………
2-ші «…………………
3-ші «…………………

13
23
38

13
26
38

13
26
38

13
26
38

Сорғы станциясы:
түрі
……………………………
өнімділік, л / с ...

ANZ-5/23
-

ANZ-5/23
41 -

15 * 6K
42

Электр қозғалтқышы:
түрі
……………………………
қуат …………………
Айналу жиілігі, айн / мин

-
-
-

АО-42-4
2.8

1420

-
-
-

АО-42-2
2.8

2900

Жалпы өлшемдер, мм:
ұзындығы
…………………………
ені ……………………
Биіктігі ……………………

1080
1230
1770

2200
1840
2450

732
854
370

2859
1700
3080

Салмақ, кг ………………… 414 1530 227 1631

БК-1 және БК-3 баржаларының технологиялық сызбалары 2-суретте, ал
БК-2 және БК-4 баржалары 3-суретте көрсетілген.

Баржа екі шойын бағанға орнатылған, баспайтын болаттан жасалған
қаңылтырдан жасалған, дәнекерленген цистернадан 3 тұрады.

Бу 4 поддонға құйылады, ваннаның түбіне дәнекерленеді, клапанмен
реттеледі 6. Бояғыш ерітіндісі шұңқыр 10 арқылы қабыққа құйылады және
қалақ барабанымен 2 араластырылады, олар екі шеткі дискілерден және
олардың арасында бекітілген алты жүзден тұрады.

Электр қозғалтқышынан пышақтың айналуы V-белдік беріліс қорабы
мен құрт берілісінің көмегімен жүзеге асырылады. Ерітіндіні ағызу үшін 5
клапаны бар су төгетін түтік қолданылады.Ваннаның жоғарғы жағы 11
шығатын құбырмен 1 қаптамамен жабылған, 8 және 9 клапандары бар
құбыржолдар арқылы ыстық және суық су араластырғыш 7 арқылы баржаға
беріледі.
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1 корпус
2 жүзді барабан
3- дәнекерленген ванна
4 - паллет
5, 6, 8, 9- клапандар
7- араластырғыш
10- шұңқыр
11 - шығатын салалық құбыр

2 сурет - БК-1 және БК-3 баржаларының технологиялық сызбасы:

1 - корпус
2 - пышақ барабаны
3 - дәнекерленген ванна
4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 - клапандар
5 - паллет
8 - центрифугалық сорғы
12 – араластырғыш
13 - желдеткіш салалық құбыр
16 - цистерна

3 сурет - БК-2 және БК-4 баржаларының технологиялық сызбасы
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БК-2 және БК-4 бояғыш баржалары БК-1 және БК-3 баржаларынан
бояғыш ерітіндісін баржадан бакқа айдау үшін қолданылатын резервуар мен
центрифугалық сорғының болуымен ерекшеленеді.

КТ-100 бояу аппараты 50-80 кг бір реттік жүктемесі бар қара түсті
киімге бояу үшін қолданылады .

Аппарат сыртқы қаптамадан тұрады, оның ішінде тік аралықтармен 3
бөлікке бөлінген тесік барабаны бар. әрбір бөлік машина қаптамасындағы
тиеу люгі және тесік барабаны арқылы тиеледі. ішкі барабан 4 айн/мин
жылдамдықпен кері айналады, 15-кестеде КТ-100 аппаратының техникалық
сипаттамасы келтірілген.

Кесте 15 - КТ-100 аппаратының техникалық сипаттамалары
Барабанның салмақ салмағы, кг …………… 100
Өнімділік 7 сағ, кг ……………… 260
Бояу ваннасының көлемі, л ………………… 2000 ж
Айналу жиілігі, айн / мин 4.0
Реверсия, мин ………………………… 2-ден кейін
Желідегі бу қысымы, Па 2,9 * с дейін
Машинаның жетегі Жеке

екі сатылы редуктор
Үш фазалы электр қозғалтқышы:
түрі ……………………………………………
қуат, кВт ………………………………
айналу жиілігі, айн / мин …………………

АО-41-4
1.7

1420
Жалпы өлшемдер, мм:
ұзындығы
……………………………………………
ені …………………………………………
биіктігі

3875
1425
1470

Салмақ, кг:
беріліссіз …………………………………
редуктормен …………………………………

1300
1700

Ірі зауыттар үшін 100- ден 500 литрге дейінгі бояғыш қазандықтарды
орнатуға болады . Ерітіндіні жылыту бу кофтасының көмегімен жүзеге
асырылады, оның ішінде будың 0,5 атм- қа дейінгі қысымы рұқсат етіледі,
ерітінді таяқшамен араластырылады, өнімдер боялмас бұрын, кейде одан
кейін де әртүрлі сыйымдылықтағы кір жуғыш машиналарда жуылады.             

Бояу процесінің тиімді өнімділігі химиялық материалдар мен
бояғыштардың ерітінділері үшін қосымша бес контейнері бар 3621 DIA
машинасында мүмкін.

Қазіргі кезде киімнің кішкене партияларын бояу үшін автоматты
басқарумен барабан түріндегі бояу машиналары қолданылады.
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1.3.4. Былғары мен теріден жасалған бұйымдарды бояу
ерекшеліктері

Жақында тұтынушылар түпнұсқа былғарыдан, күдеріден, нубуктан,
асыл тастан, инверсияланған иленген қой терісіне, велюрге, шошқа етінен
велюрге бөлінген бұйымдарды кеңінен қолдануда. Көбінесе өндіруші өнімге
неғұрлым асыл көрініс беру үшін немесе шикізаттағы ақауларды жасыру
үшін өнімдерді қайталама өңдеу үшін (химиялық тазалау, аква тазалау, жуу)
төзімділігі төмен немесе өте тұрақсыз әрлеу технологияларын қолданады.
Көбіне мұндай әрлеу жұмыстары тұрақсыз болып келеді және қысқа уақыт
қолданғаннан кейін өнім өзінің бастапқы көрінісін жоғалтады. Дақтарды
кетіру үшін дақ кетіргіштерді қолдану іс жүзінде мүмкін емес, өйткені
дақтарды кетіру кезінде қалпына келтірілмейтін ақаулар пайда болады -
бояуды тазарту, материал құрылымындағы өзгерістер. Бұл былғары тінінің
құрылымының ерекшелігіне байланысты. Тері липофильді материал болып
табылады (материал майлы заттармен химиялық байланысқа түсіп, майлы
заттар мен терінің ақуыздық заттар кешенін түзуі өте қиын), өте кеуекті,
борпылдақ. Бетіне шыққаннан кейін дақ заттар өте оңай және тез еніп, берік
бекітіледі. Былғары тінінің бетіне түсетін ақуыз дақтары (қан, сүт, май-тердің
ластануы) оған өте мықтап бекітілген, өйткені олар оған өте жақын.
Ақуыздың дақтары былғары тініне тез еніп, қартайған сайын дақтары қатты
және тығыз болады. Мұндай ақауларды жою мүмкін емес, өңдеу кезінде
терінің күшеюі немесе толық жойылуы мүмкін.

Құрамында қышқылдары бар заттар (жануарлардың сілекейі, құсу,
көшедегі кір, шырындар, шарап) терімен байланысқа түскен кезде терінің
ақуыз тіні мен бояуы жойылады. Тері ұлпасы қалыңдап, бояғыш түсін
өзгерте алады (қайтымсыз).

Шикізаттағы ақауларды жасыру үшін өндіруші әр түрлі әрлеу
материалдарын қолданады: теріні қалпына келтіру, мазақ ету, аэрозольді
реңк беру, матаға күрделі текстураны беру, былғары тініне кернеу беру (созу,
басу), пленкамен жабу немесе полимер материалдарымен сіңдіру.

Әдетте, мұндай әрлеу жеңіл ауа-райының мехикалық әсеріне және
химиялық төзімділікке (химиялық заттарға төзімділік) төзімділіктің төмен
дәрежесіне ие. Өнім өзінің презентациясын өте тез жоғалтады. Өнімнің
презентациясының сақталуын, оның әрі қарай жұмыс істеу мүмкіндігін және
тұтынушылық қасиеттерін сақтауды арттыру үшін бұйымдар тазартуды,
содан кейін бояуды қажет етеді.

Бұрын тері өнімдері ластанудан таза болуы керек. Бұл операция
бейтараптандыру немесе майсыздандыру деп аталады. Ол үшін өнімдер 25%
аммиак (5 г/л) және натрий хлориді (10 г/л) ерітінділерінде өңделеді . Сіз 0,5
г/л концентрациясы бар беттік-белсенді затты немесе ЦМС қолдануға болады
. Емдеу сұйық модулі барабанда жүзеге асырылады 20. Су мен ерітінділер
сол жерде беріледі. Мазмұны араласып, теріден жасалған бұйымдар
түзетілген түрде орналастырылады. Ерітіндінің температурасы шамамен
20оС. Өңдеу ұзақтығы - 1 сағат. Өңделген өнімдер шамамен 30 минут
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жуылады және центрифугада таралады. Тозған заттар ылғал мен
атмосфералық жағдайларға ұшырағандықтан, терінің терісі, таниндердің
біразының тозуы және жоғалуы нәтижесінде аз берік болады, оның
икемділігі нашарлайды, үйінділердің қақпағы тотығады, түсі өшеді. Былғары
тінінің және қада жамылғысының қасиеттерін қалпына келтіру үшін
ерітіндіде қайталану жүргізіледі, оның 1 литрі г:

Натрий хлориді                    30
Хром оксиді                          1
Синтамид-5                           0.5

Қайталауды ерітінді температурасы 30оС болғанда 3 сағат бойы БК-1
Банкінде немесе БК 2 сұйықтық модулінде 15 сағат бойы жүргізеді.

Жүннің ойылуы өңнің беріктігін, жеңіл ауа-райына, үйкеліске және т.б.
Оюды 1 литрдегі келесі заттар бар ерітіндіде жүргізеді (кесте 16 ):

Кесте 16
Есірткі Қой терісіне

арналған
Дудл үшін Қоян үшін

Натрий хлориді 20 г / л 30 г / л 10 г / л
Хромпик калий 2 г / л 2 г / л 2 г / л
Күкірт қышқылы 0,8 г / л 0,4 г / л 0,4 г / л
Синтамид-5 0,5 г / л 0,5 г / л 0,5 г / л

Өңдеу банкте 30оС температурада, 20 сұйық модулінде 3 сағат (қой мен
қоян), 4 сағат (Қаракөл) ішінде жүргізіледі. Уланған бұйымдарды
центрифугада 10 минут сығады..

Шынайы былғарыдан, күдері мен қой терісінен жасалған бұйымдарды
бояудың бірнеше әдісі бар.

Тері пен теріні алабұға, жайылым және аэрозоль әдісімен бояуға
болады.

Шымшық әдісі (ваннада бояу) қой аң велюр және қада киім фабрикасы
жолмен және аң манжеттер жоқ дайындалған былғары, жасалған бояу
өнімдер үшін пайдаланылады , және манжеттер, ватин және астары. Бояу
терең қаныққан түсте біркелкі түске қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Өнімнің бастапқы түсін ескеру қажет, өйткені бояу кезінде реңк пайда
болуы мүмкін (сары, көк түске боялған кезде жасыл реңк береді). Бояу
түпнұсқа түстен күңгірт тонуста ғана мүмкін.

Бояу қатты сөнетін, аз тозатын, аздап ластанған өнімдерге ұсынылады
(аздап майланған, шаңды, суда еритін дақтар, бояуды аздап ою). Егер өнімнің
тігістерінде жыртылу болса, былғары матаның әлсіреуі, тесіктер болса, онда
бояу кезінде мұндай ақаулар күшеюі мүмкін (бұл бояу технологиясымен
байланысты). Бояғаннан кейін тозған, ескі, органикалық еріткіште бірнеше
рет тазартуға ұшыраған өнімдер айтарлықтай шөгуді бере алады (үш
өлшемге дейін). Егер өнімді жасау кезінде қатты созылуға және престеуге
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ұшыраған шикізат қолданылған болса, іштен, мойыннан және қапталдан
алынған терінің бөліктері қолданылған болса, онда бояудан кейін
компрессияның еруі пайда болады (терінің бетіне тән толқынды рельеф). Бұл
ақаулық жойылмайды.

Бояудан бұрын өнім ластанған жерлерді алдын-ала мехикалық
тазартудан, дақтарды алдын-ала жоюдан, органикалық еріткіштердегі
майсыздандырудан, дақтарды түпкілікті кетіруден, бумен өңдеуден,
бояғыштың сулы ерітіндісіне бояудан, кептіру, илемдеу, соңғы бумен өңдеу
және үтіктеу, ұйықтауды көтеру (тарақпен) өтеді.

Бояу 60оС аспайтын температурада жүргізіледі. Шөгу 3% -дан аспауы
керек. Бояу құрғақ үйкеліске, жарық сәулесінің әсеріне, судың әсеріне
төзімді.

Бояу кезінде бүкіл өнім бояу ерітіндісіне батырылады. Былғары мен
жүнді бояу бір мезгілде жүреді. Бірақ бояғышты былғары мен теріден алу әр
түрлі қарқындылықта жүреді. Жүн аз қарқынды боялған және жеңіл тонуста
қалады. Егер өндіріс кезінде қой терісінің бөліктері дұрыс бағытталмаса (жүн
әртүрлі бағытта бағытталса), онда бояудан кейін өнімнің аздап өзгеруі
мүмкін. Бояудан кейін кетіруге болмайтын дақтар (қан, желім, жануарлардың
сілекейі) қалуы мүмкін. Өнімдерді кептіру жылы ауамен (35-40 оС) 6-10 сағат
аралығында жүргізіледі.Өнімдерді құрғатпау керек (құрғақ өнімдердегі
оңтайлы ылғалдылық 10-14% құрайды).

Кері қайтару арнайы кері барабанда жүзеге асырылады, оның ішінде
қалқалар бар. Ағаш үгінділер барабанға салынады, оның массасы
бұйымдардың массасына тең. Барабанға скипидар (үгінді массасының 7-8%),
сірке қышқылы, глицерин де енгізіледі. Дөңгелеу кезінде барабан 15 айн /
мин жиілігімен айналады . Ең жақсы үгінділер - бук, мұндай үгінділерде
шайырлар мен таниндер жоқ, жеткілікті қатты, жүнді жақсылап илеңіз және
тазалаңыз. Тасымалдау 3-4 сағат бойы жалғасады , ал кейде үгінділердің
өзгеруімен қайталанады.

Шайқау жүнді үгінділер мен кірден тазартуға арналған және 30 минут
бойы тұрақты айналуымен торлы барабанда жүзеге асырылады.

Тарақ шаштың сызылған жерлерін шатастырылған немесе бір-біріне
жабыстырылған жерлерді темір тарақтарды, щеткаларды немесе картон
таспаларын пайдаланып түзету үшін жүргізіледі.

Аэрозольді бояу - төңкерілген қой терілерінен (қой терілерінен),
теріден жасалған велюрден, табиғи күдеріден және былғарыдан жасалған,
елеусіз ластануы бар бұйымдарға ұсынылады: шаң, жеңіл түс, жеңіл
алынатын дақтар, бояғышты аздап сүрту, аздап майлау.

Ашық өнімдерді қою түстермен (бежевтен қара қоңырға дейін) бояу
ұсынылмайды, өйткені өнімнің бүкіл бетіне біркелкі бояуға қол жеткізу
мүмкін емес.

Бөлшектерді желіммен бекітетін, тігістерді жабыстыратын, теріні
былғары матаға жабыстыратын өнімге акварельді тазартудан өту ұсынылады,
өйткені өңдеудің бұл әдісімен терінің бетіне жабысқақ композициялардың
шығу ықтималдығы төмен болады.
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Қатты дақтардың болуы боялған өнімнің сапасын да төмендетеді,
өйткені өнімнің біркелкі бояуына қол жеткізу өте қиын. Ақауларды жою
үшін өнімді қараңғы түстермен бояуға болады. Өнімнің қараңғы бөлігіне
сәйкес келетін өнімді бояуға болады.

Бояудан бұрын өнім органикалық еріткіште немесе акваны тазарту
технологиясында тазарту циклынан өтеді, содан кейін бояу аймағына өтеді.
Бояу бүріккіш пистолеттен бояғыштың су-спиртті ерітінділерімен жүзеге
асырылады. Өнімді бояу камерасына салып, муляжға кигізіп, қолмен бояйды.
Бояу 30 минуттық емдеу аралықтарында кемінде 3 рет жұқа қабатқа
жағылады, өнімнің жету қиын жерлерінде бұл жұмсақ губкамен жасалады.
Бояу арнайы дағдылар мен айтарлықтай тәжірибені талап етеді, өйткені
бояғыш ерітіндісін тез және біркелкі қолдану қажет. Бояудан және
кептіруден кейін өнімді арнайы губкалармен арнайы барабан типті машинада
ұрып тастайды, бұл өнімге алғашқы жұмсақтық беру үшін және үйінді көтеру
үшін жасалады. Содан кейін өнім формасын қалпына келтіру үшін буға
пісіріліп, үтіктеледі. Аяқтаудың соңғы кезеңі - тарақ, үйінді бетіне өзіндік
сыртқы түрін беру және өнімнің сыртқы түрін жақсарту үшін жүргізіледі,
жүнді қаптау мен әрлеудің бастапқы түсі сақталады.

Бұл бояу әдісі өнімнің кішіреюі мен деформациясын жояды,
материалдың презентациясы мен құрылымын сақтауға мүмкіндік береді,
дегенмен кірді кетіру қиын өнімдерге (ескі дақ, қатты майлау, бояу ою,
былғары матаның құрылымын зақымдау), бөлшектер мен тігістердің
жабысқақ буындарына жол берілмейді. кесектердің бастапқы дисперсиясы.

Бояудың жайылу әдісі
Тарату әдісі теріге ұқсас тегіс бет түзе отырып, төңкерілген қой терісін

(қой терісін) бояу үшін қолданылады. Сондай-ақ, қыңыр ластануы бар,
бояудың қатты оюы бар, жабыны айтарлықтай жоғалған (қабығы полимерлі
жабыны бар қой терілері), әлсіз еті бар терілерді бояуға, оларды алабұға
әдісімен өңдеу оларды жою қаупіне әкеледі. Сонымен қатар, бұл әдіс кейде
белгілі бір үлгіні, теріден жасалған бұйымдарға көлеңке жасау үшін
қолданылады.

Өнімдерді түрлі-түсті бояуға болады; тоннан ақшылға қарайған; ашық
және орташа түстерден қараңғыға дейін, бірақ міндетті түрде бірдей түсті
емес. Түпнұсқадан өзгеше түске боялған кезде, уақыт өте келе тігістер мен
қатты мехикалық кернеулерге ұшыраған бөліктерде түпнұсқа түс пайда
болуы мүмкін.

Бұл кескіндеме әдісі жұмыс ақауларының максималды санын жасыруға
және тұтынушылық қасиеттерін жоғалтпай өнімге тауарлық көрініс беруге
мүмкіндік береді. Тігістерде және бөлшектердің жабысатын қосылыстарында
желімнің болуы кескіндеменің сапасына әсер етпейді. Терінің астары мен
теріінің түпнұсқа түсі сақталады. Өнімнің кішіреюі мен деформациясы
алынып тасталады. Өнім ылғал мен кірден қорғайтын қасиеттерге ие.

Бояудан бұрын өнім органикалық еріткіште өңделеді, бумен өңделеді
және бояуға кетеді. Бояу бірнеше кезеңде жүзеге асырылады. Алдымен тегіс,
кеуекті емес бетті құру үшін праймерлік паста қолданылады. Содан кейін
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бояу қолданылады, содан кейін арнайы полимерлі су өткізбейтін лак
қолданылады. Бұл бояумен барлық дақтар көрінбейтін болады, өйткені
оларды бояу қабаты жасырады, бірақ егер дақты ұстау қиын болса, онда
бояудан кейін ол өзгеріссіз қалады.

Кескіндемеден кейін өнім арнайы полимерлі лакпен қапталғандықтан,
бұйым жанасудан біраз қатайтылады (пергамент) және арнайы штамп алады.
Бұл әсер өнімді қолданғаннан кейін өте тез жоғалады. Өнім әлдеқайда
жұмсақ болады. Полимерлі жабынның қысылуынан туындаған аздап шөгу
өнім басталғаннан кейін 3-4 күннен кейін жойылады. Сонымен қатар, өнім
сатып алынған су өткізбейтін қасиеттерін жоғалтпайды, бояу жабынының
біртектілігі мен тұтастығы бұзылмайды.

Велюр, күдері, нубук, шпагатқа бөлінген былғарыдан жасалған
бұйымдарды бояу спрэд әдісімен жасалады. Бояу технологиясы төңкерілген
қой терісінен өнімдерді бояуға ұқсас. Ақ түсті бұйымдар тек ақ түске
боялған. Бұл алғашқы бояу кезінде былғарыға ақ түс берудің технологиялық
процесінің ерекшелігімен байланысты. Екінші реттік бояумен бояу қабатын
алдыңғы (ақ) қабаттың бетіне мықтап бекіту мүмкін емес.

Сәнді түстермен бояу. Бұл әдіс заманауи сән ерекшеліктеріне
байланысты өнімдердің түстер диапазоны мен оларға арналған жүнді
қырқуларға байланысты кеңінен таралды. Қазіргі кезде қоянның, арктикалық
түлкінің, күміс-қара түлкінің, нутрияның терілері әсем түске боялған.
Түстердің қызықты әсері катионды және металдың күрделі бояғыштарын
қолдану арқылы жүзеге асырылады, олар түкті түкті түрлі-түсті етіп
қорғайды, бағыттайды.

Катионды бояғыштар түкті шашты өте қарқынды бояйды, бірақ іс
жүзінде қорғаныш пен бағыттаушы шаштың түсін өзгертпейді. Ұзындығы
бойынша біркелкі боялмаған полярлық түлкі мен түлкінің жүнінің күзетші
және бағыттаушы түктері сәнді түстерге боялғаннан кейін де біркелкі емес
бояуын сақтап, табиғи жамылғы жасайды.

Қышқыл металдар кешенімен 1: 2 бояғыштармен боялған кезде
қорғаныш бағыттаушы жүні қатты боялған. Түс қарқындылығына ваннадағы
бояғыштың концентрациясы, бояудың ұзақтығы, ванна температурасы және
жүннің күйі әсер етеді [7].

Бояу 45-50 ° температурада, сұйық модуль 25 2-2,5 сағат ішінде
жүргізіледі. тері тінінің қасиеттері. Бордақылау спрэд әдісімен жүзеге
асырылады. Былғары матаға щеткамен былғары пастасы (200 г), олеин
қышқылы (50 г), аммиак (12 г), сульфатталған май (50 г) және су (1 л дейін)
арқылы дайындалған май беретін эмульсия қолданылады. Эмульсияның көп
бөлігі жүннің жоталы бөлігіне, қалғаны бұйымдардың шеткі бөліктеріне
жағылады. Терілерді ішіндегі түктермен бүктеп, 4-6 сағат ұстайды.

Түлкі мен түлкінің жүнін құрғатқаннан, домалатып, сілкіп, тарағаннан
кейін күзетші мен бағыттаушы түктері 1 л, г құрамында ерітіндімен қара
түске боялады: жүнге арналған қара бояғыш D - 10, пирокатехол -, сутегі
асқын тотығы 13. Ерітінді температурасы 40- 45 o C. Бояғаннан кейін жүнді
қайтадан кептіріп, қырқады (сүйреу, шайқау және т.б.).
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Теріні және теріні бояу үшін қышқыл, қышқыл металдар кешені,
қышқыл морданты, бояғыш синтанттар, тікелей, катионды, активті, құтылы
бояғыштар қолданылады.

Қышқыл бояғыштар шаштың және дерманың функционалды
топтарымен иондық және сутектік байланыстар түзеді. Олардың сорбциясы
мен фиксациясы ортаның рН-на байланысты. Максималды сорбция рН 1,3-
1,8 кезінде жүреді.

Қышқыл металды кешенді бояғыштар 1:1 координациялық
байланыстар, иондық және сутектік байланыстар түзеді.

Қышқыл металды кешенді бояғыштар 1:2 иондық және
молекулааралық күштердің әсерінен бекітіледі. Бұл бояғыштарды қолдану
бояуға қажетті жоғары температураға байланысты шектеулі.

Реактивті бояғыштар ковалентті байланыс түзеді.
Жақында резорцинол-формальдегидті шайырдың туындылары болып

табылатын бояғыш синтанттар қой терісі мен терінің велюрден жасалған
былғары матасын бояу үшін қолданылады. Синтанттар құрылымы бойынша
қышқыл металдар кешеніне 1: 1 бояғыштарға жақын, бірақ олардан
айырмашылығы төмен температурада боялады. Бояғыш синтандар былғары
матамен химиялық байланыс түзеді, оны толтырады, тотығу және
гидрофобты әсер етеді. Олардың ішінде қышқыл қою қоңыр KMШ, қышқыл
зәйтүн MШ (илеу), қышқыл қоңыр МШН, қышқыл сарғыш-қоңыр MШ,
аниондық қоңыр KM, аниондық қоңыр JM және теріге арналған 4G, қышқыл
күлгін MSh (илеу) қолданылады [ 1,7,8 ].

Алдын ала дайындалған өнімдерді бояу үшін тотықтырғыш бояулар
(аралық өнімдер) қолданылады. Бояудың сапасы бірнеше аралық өнімді
қолдану арқылы қамтамасыз етіледі, олардың біреуі қанық түсті
қалыптастырады, ал қалғандары реңк жасайды. Жүннің бояуы орта рН-на
байланысты. Бояудың ең төменгі жылдамдығы рН 8,5-9,5 құрайды.

Сутегі пероксиді аралық өнімдерді тотықтыру үшін қолданылады.
Жасанды тері - бұл табиғи жүннің идеал аналогы, өйткені ең жаңа

технологиялардың арқасында қолөнершілер кез-келген жануардың жүніне
еліктей алады: күзен, енот, құмай, қасқыр, ондатра, түлкі. Жасанды аналогы
табиғидан айтарлықтай кем емес. Жасанды жүннің құрылымы жануарлардың
табиғи терісіне өте ұқсас. Дегенмен, ол қарапайым матаға негізделген, ал
негізгі компонент - үйінді. Қада - бұл талшықты жабын, оны жасау үшін
әдетте нитрон, нейлон, лавсан, вискоза және жүн талшықтары қолданылады.
Кейде қасиеттері мен қасиеттерін жақсарту үшін үйінді бірден бірнеше
талшықтардан тұрады. Материал қорғаныс шаштарына толығымен ұқсас
болу үшін үйінді әртүрлі деңгейдегі талшықтардың қысылуымен жасалуы
керек. Заманауи өндіріс пен технологиялық жаңалықтардың арқасында
жасанды жүнді кез-келген түске бояуға және кез-келген ұзындықтағы
талшықтарға беруге болады.

Табиғи жүннен жасалған бұйымдардан айырмашылығы, оның
аналогтары айтарлықтай жеңіл, жылу өткізгіш және тозуға төзімді
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материалдар. Сапалы жасанды теріді оның табиғи алмастырғышынан шикізат
түрі немесе жасалу тәсілі бойынша ажыратуға болады.

Жасанды жүн киімдерде, бас киімдерде және басқа да бұйымдарда
кеңінен қолданылады.

Тоқылған жасанды жүн - тоқыма машиналарында үш түрлі жіптер
жүйесінен қадалармен тоқу арқылы шығарылады: қыл-қыбыр, тоқыма және
үйінді түзетін жіптер. Қаданы бекіту үшін праймердің дұрыс емес жағына
пленка жабыны қолданылуы мүмкін.

Тоқыма негізіндегі жасанды терідің ішкі жағында үлгіні үлгінің
күшейтіп, табанының үлкен икемділігін жасауға арналған латекс пленкасы
бар [12]. Бояу ваннасының жоғары температурасында латекстің қабығы
бұзылады, үйінді түсіп кетеді, сондықтан терінің қасиеттерін сақтау үшін
бояу тотықтырғыш бояғыштармен 30-32°С температурада жүзеге
асырылады. Шубаларды қабылдау кезінде, терінің тігісті жағының күйіне
назар аудару қажет. Сары-қоңыр дақтардың болуы терінің ылғалдануынан
болатын мақта негізінің нашарлауын көрсетеді. Жасанды жүннен жасалған
бұйымдар, әдетте, бағалы табиғи терілерге еліктейтін түстермен боялған
(отряд, қара нутрия, күзен).

Бояуға келесі операциялар кіреді: шаю, маринадтау, бояу, шаю, тотығу,
шаю, кептіру, су өткізбейтін заттармен өңдеу, үтіктеу (жылтырату),
антистатикалық өңдеу.

Жүнді кір жуғыш машиналарда 0,4 г/л концентрациясы бар натрий
карбонаты және 1 г / л концентрациясы бар жуғыш зат немесе 30 сұйық
модулі бар беттік белсенді зат бар ерітіндіде жуады . Жуу ұзақтығы 30
минут. Шайғыш түс түсін теңестіруге және оны кірден тазартуға көмектеседі.
Егер тондар қатты ластанған болса, ерітінділерде жуу қайталанады.

Жүнді ою тереңірек боялып, жеңіл ауа райына және үйкеліске төзімді
түс алуға ықпал етеді. Оюмен бояуды ваннада концентрациясы 1 г / л мыс
сульфаты және концентрациясы 0,5 г / л сірке қышқылы бар ерітіндіде 30-40
° С температурада жүргізеді. Оюланған бұйымдар центрифугада сығылып,
боялады.

Бояу рецепті терінің талшықты құрамын ескере отырып таңдалады
(кесте 17) . Қаныққан қара тондарды D терісіне арналған қара бояуды
пирокатехолмен 2:1 қатынасында біріктіру арқылы алады. Егер бұл қатынас
бұзылса, ваннадағы компоненттердің біреуі артық болады және қажетті түс
жұмыс істемейді.

Қоңыр тондар D жүні үшін қарадан немесе A жүні үшін қоңыр түстен
алынған.

Бояу бояғыш ваннаны дайындаудан басталады.D жүніне арналған қара
түсті ұнтақ етіп ұсақтап, спиртпен немесе глицеринмен пастаға ысқылайды,
ыстық сумен (температурасы 70-80°C) сұйылтады, 2-3 минут қайнатады және
ваннаға құяды.Сутегі асқын тотығынан басқа ерітінділер құйыңыз.
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Кесте 17 - Бояу рецепті, г/л
Бояу Лавсан

тері
Басқа талшықтардан алынған

тері
Қара бояғыш D 1.5 1
Резорцинол 0.7 0,5
Пара-аминофенол саланоаты 0.7 0,5
Сутегі асқын тотығы 30% 2.5 2.5

Сутегі асқын тотығынан басқа барлық ерітілген химикаттар ваннаға
құйылып, 35-400С температурада, сұйық модуль 40 шамамен 60 мин.содан
кейін сутегі пероксиді ваннаға құйылып, тағы 4-6 сағат боялады. жуу 10
минутқа созылады. бояудың беріктігін жақсарту үшін олар 35-40°C
температурада тегістеуіш ерітіндісінде жуылады және қышқыл ортада
хромпик ерітіндісімен тотығады (3 г/л сірке қышқылы қосылады). 35-350С
температурада 1 сағат ішінде жуу, сығу, 40-45оС температурада кептіру және
өңдеу.

Жүнді қоңыр күзеннің астына бояған кезде дәрілеу құрамында г/л бар
ерітіндіде жүргізіледі: хромпик - 0,6; құмырсқа қышқылы - 0,3; суландырғыш
- 0,5, 30-35оС температурада 3 сағат бойы.

Жүнді басқаннан кейін 1,5-2 сағат бойы ерітіндіде боялған , г / л: D
терісіне арналған қара бояғыш - 0,3; резорцинол - 0,15; пара-аминофенол,
фенол және хромпик - әрқайсысы 0,1; деңгей - 0,4. Хромикум ваннаға бояу
басталғаннан кейін 50-60 минуттан соң қосылады .

Содан кейін жүнді сығып алады, жуады, 40-45 o С температурада
кептіреді, үтіктеу машинасында 115-130 oС температурада өңдейді .

Үлгі бойынша норка жүнін имитациялау үшін құрамында г / л бар бояу
ерітіндісі қолданылады (кесте 18 ) :

Кесте 18
Есірткі Рецепт, г / л
Жүнге арналған қара бояғыш D 4.6
Пара - аминофенол 2,3
Резорцинол 2.4
Декстрин 3
Сопаль
Мыс сульфаты 1.1
Фенол 1
Этиль спирті 2

Осы ерітіндімен өңделген жүн қадамен 10-12 сағатқа қойылады, содан
кейін 40-45°C температурада кептіріледі, батыру арқылы жақсы жуылады,
DZU ерітіндісімен өңделеді (концентрациясы 0,6 г/л), сығылады, қайтадан
45°C температурада кептіріледі және аяқталады.
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Мата негізіндегі жасанды теріден жасалған бұйымдарды дисперсті
және катионды бояғыштармен екі білікті тәсілмен бояйды. Дайындалған
жуылған бұйымдарды 70оС температураға дейін қыздырылған ваннаға
орналастырады, қара бояғыштың дисперсиясын (бұйым массасының 10%)
құяды және 20 минут ішінде 100оС-қа дейін қыздырады. Ваннаға алдын-ала
ерітілген нафталин (өнім массасының 8%) енгізіледі және 1 сағат ішінде
100оС температурада бояуды жалғастырады, содан кейін буға қол жеткізуді
жауып, тағы 2 сағат бояйды. 10-12 пальтоға көк К және қызғылт 2с катионды
бояғыштар 250 г, сары 43-300 г алынады.1:1:8 қатынасында алынған сірке
қышқылы мен су бар бояғыштар пастаға жағылады. Паста 80°C
температурада суда ериді..

Сірке қышқылы 70°C дейін қыздырылған ваннаға құйылады
(концентрациясы 1 г/л дейін), пальто жүктелген және шамамен 20 минут
ұсталады. Содан кейін енгізеді ерітінді бояулардың ішінде 1а қыздырады
ваннаға дейін температурасы 100°C. Өңдеу 1,5 сағат, содан кейін ерітінді
салқындатылады. Содан кейін пальто сумен, жуғыш заттардың ерітіндісімен
(концентрациясы 1 г/л) 40°C температурада және қайтадан сумен жуылады.
50-60°C температурада кептіріледі. Кептірілген еріндер бөліктерге бөлініп,
ГМА-2-30 машинасында жылтыратылады. Бұл жағдайда қадалы байламдар
сынады, қадалар түзетіледі, оған жылтырлық, жұмсақтық туралы
хабарланады.

Содан кейін жүнді 136-41 немесе KE30-04 препаратының
эмульсиясымен шашыратады (концентрациясы 20 г/л), қайтадан кептіреді
және жылтыратады. Үйінді композициямен өңдеуден кейін керемет
жылтырлық пен қытырлақтық алады, г / л: зығыр - 20, ағаш желімі - 2, сүт -
40. Зығыр тұқымы, желім және су 30-40 минут қайнатылып, сүзіліп, сүт
сүзіндіге қосылады. Композиция үйінді ұштарына жағылады, кептіріледі
және қайтадан жылтыратылады.

Жүн электрлендірілген, сондықтан оны антистатикалық агентпен өңдеу
керек, мысалы ОС-20 (концентрациясы 10-15 г/л). Антистатикалық затты
тұтыну бір затқа орташа алғанда 100-150 г құрайды.

1.3.5. Бұйымдарды әртүрлі бояғыштармен бояу технологиясы

Бояғыш молекулаларының немесе иондардың ерітіндіден немесе
дисперсиядан талшыққа өздігінен ауысуы ретінде ұсынылатын тоқыма
бұйымдарын бояу процесі физикалық-химиялық процесс болып табылады.

Бұл процестің негізгі компоненті талшықты материалдар болып
табылады. Олар химиялық қасиеттерімен де, физикалық құрылымымен де
сипатталады, бұл бояу процестерінің жылдамдығына және талшық бояуды
бекітетін күштердің сипатына әсер етеді.

Талшықтардың химиялық құрылымы әртүрлі кластағы бояғыштармен
белгілі бір байланыстар құруға қабілетті функционалдық топтардың табиғаты
мен санын анықтайды. Мұндай топтар қаншалықты көп болса, өнімдерді
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бояудың тәсілдері де соғұрлым әртүрлі болады. Функционалды топтардың
көп бөлігі жүн талшығында, ең азы полиолефин талшықтарында.

Талшықтардың физикалық құрылымы бояғыш молекулаларға белсенді
функционалды топтардың болуын анықтайды, олар, әдетте, тек талшықтың
аморфты аймақтарына тарай алады.

Гидрофильді талшықтар суда ісінуге қабілетті, олардың тері тесігі 300-
400 нм- ге дейін артады, 2000-20000 нм көлеміндегі қуыстар пайда болады.
Мақта микропоралар жүйесімен енеді, сондықтан оның жоғары
кристалдылығына қарамастан, ол оңай боялған.

Гидрофобты талшықтар суда ісінбейді, ерітіндінің температурасының
жоғарылауымен полимерлер девитификациялауға қабілетті, аморфты
аймақта талшық макромолекулаларының орын ауыстыруына және боялу
молекулалары енетін кеңістіктердің пайда болуына жағдай туындайды.

Бояғыштардың беткі сорбциясына талшық бетінің электрлік қасиеттері
әсер етеді. Ерітіндіден иондардың сорбциясы немесе талшық құрамындағы
топтардың диссоциациясы есебінен оның бетінде заряд пайда болады. Беттік
заряд неғұрлым жоғары болса, талшыққа жақындау үшін ұқсас зарядталған
бояғыш бөлшек арқылы өтуі керек потенциалдық тосқауыл соғұрлым жоғары
болады. Зарядталған қабаттың күйі талшықтың химиялық сипатына, ортаның
рН-на, электролиттердің концентрациясына, беттік-белсенді зат класына
және т.б. байланысты. Нейтралды тұздардың енгізілуі қос электрлік қабаттың
диффузиялық бөлігінің қысылуын тудырады. Бұл целлюлоза талшығына
тікелей бояғыштардың түсті иондарының өтуін жеңілдетеді.

Бояу процесінің екінші компоненті - бояу.
Судағы бояулар құрамында иондар, молекулалар және олардың

ассоциациялары - дисперсияның әртүрлі дәрежесіндегі коллоидтық
бөлшектері бар күрделі полидисперсті жүйелер түзіледі. Мұндай жүйелер
динамикалық тепе-теңдікте болады және олардың күйі бояғыш
молекулаларының құрылымына (гидрофобты және гидрофильді бөліктердің
болуы), бояғыш пен электролит концентрациясына, температураға
байланысты.

Электролит концентрациясының жоғарылауымен бояғыштың
ассоциациялану дәрежесі жоғарылайды. Электролиттің әсері оның
катиондарының бояу иондарының теріс зарядын өтеу немесе бояу мицелла
бетіндегі қос диффузиялық қабатты қысу арқылы потенциалдық тосқауылды
азайтып, молекулалар аралық когезия күштерінің әсер ету қашықтығында
бояғыш бөлшектердің бір-біріне жақындауына мүмкіндік беретіндігімен
байланысты.

Ерітінді температурасының жоғарылауы әрқашан ондағы бояғыштың
жинақталу дәрежесін төмендетуге көмектеседі.

Сурфактанттар ерітіндідегі бояғыштардың күйіне айтарлықтай әсер
етеді.

Бояу процесінде бір уақытта әр түрлі жылдамдықпен жүретін үш
процесс бар: бояғыш бөлшектерінің ерітіндіден талшық бетіне диффузиясы;
бояғыштың талшық бетімен адсорбциясы, бояғыштың талшыққа



71

диффузиясы. Талшықпен химиялық байланыс түзетін бояғыштар үшін
төртінші кезең де бар: бояуды талшықпен бекіту. Осы процестердің
барлығының жылдамдығы талшықтар мен бояғыштардың күйі мен түріне,
бояу ваннасында электролиттердің болуына, ерітіндінің температурасына
және басқа факторларға байланысты.

Бояу процестерін күшейту үшін бояғыш ваннаға талшықтардың
ісінуіне ықпал ететін және олардың кеуектілігін арттыратын заттар енгізіледі.
Сонымен, целлюлоза талшықтарын тікелей бояғыштармен бояғанда натрий
карбонаты енгізіледі.

Бояу процесі басталады :
1. Бояғыштың ерітіндіден талшық бетіне диффузиясымен . Бояғыш

ерітіндісі талшықты сулайды, интерфера тесіктерін толтырып, талшық
тесіктеріне еніп, молекулалардың немесе иондардың сорбциясы басталады.
Бұл жағдайда бояғыш ерітіндісінің шекаралық қабаты таусылып, жаңа
молекулалар немесе иондар осы шекара қабатына шашырайды.
Температураны көтеру және ваннаны араластыру диффузия жылдамдығын
арттырады. Диффузияның екі түрі бар: ерітіндімен толтырылған кеуектерде
және талшықтың бос көлемінде [7].

Ерітіндімен толтырылған кеуектердегі бояу диффузиясы кеуектілігі
жоғары дамыған гидрофильді талшықтарда жүреді. Бояғыш ерітіндісі
тесіктерді капиллярлық сорудың арқасында толтырады, ал диффузияның
қозғаушы күші болып табылатын талшық-сұйықтық интерфейсінде бояғыш
концентрациясының градиенті пайда болады.

Мақта талшығындағы бояу диффузиясы талшық кристалды
болғанымен, жоғары кеуектіліктен туындайды. Жүннен жасалған талшыққа
диффузияны қабыршақты қабат, ал вискозды талшыққа бағдарлы куртка
тежейді. Екі талшық та кеуектілігі жоғары және кристаллдылығы мақтаға
қарағанда аз. Талшықтың бос көлеміндегі диффузия синтетикалық және
ацетатты талшықтарды бояғанда диффузияға қол жетпейтін тығыз
құрылымға ие болған кезде байқалады. Бұл талшықтардың кристалды және
аморфты аймақтары бар, олар термопластикалық, әйнектің ауысу
температурасынан жоғары қызған кезде аморфты аймақта бос көлемдер
пайда болады (полимер тұтқыр-сұйық күйге өтеді), оған бояғыш
диффузияланады. Диффузия механизмінің бұл түсіндірмесі полиэфир және
полиакрилонитрил сияқты талшықтардың 80-90 °C-тан төмен температурада
іс жүзінде боялмағандығымен расталады. Целлюлоза талшықты
материалдарын 80-90 °C температурада тұз (хлорид немесе натрий сульфаты)
бар бейтарап ваннада тікелей бояғыштармен бояу оңай. Тікелей бояғыштар
целлюлоза материалдарына жақын. Жақындық жұптасқан Қос
байланыстардың ұзын тізбегі бар бояғыш молекулаларға тән. Мұндай тізбек
неғұрлым ұзақ болса, жақындық соғұрлым жоғары болады, ваннадан бояуды
таңдау соғұрлым тез және толық болады. [8] жұмысында сегізден астам
конъюгацияланған қос байланысы бар бояғышта жақындық пайда
болатындығы көрсетілген.
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Жақындық сонымен қатар тікелей бояғыш молекуласының ұзартылған
құрылымымен және оның тегістігімен күшейеді, бұл целлюлозамен кеңістікті
теңестіруге мүмкіндік береді, бұл молекулааралық байланыстардың түзілу
ықтималдығын арттырады.

Жақындықтың төмендеуіне бояғыш молекуласындағы сульфо
топтарының көбеюі көмектеседі, суда ерігіштік береді.

2. Бояғыштың талшық бетімен адсорбциясы . Адсорбция талшық
бетіндегі күш өрісінің әсерінен болады. Адсорбцияға талшықтың сыртқы
ғана емес, ішкі беті де қатысады. Ішкі беті адсорбцияланған бояғыш
бөлшектері үшін әр түрлі қол жетімділік деңгейіне ие. Сонымен қатар,
талшық беті гетерогенді және әр түрлі белсенділікке ие аймақтары бар.
Сондықтан бояу процесінде талшықтың бүкіл сыртқы және ішкі беттерінде
бояғыш бөлшектерінің біркелкі адсорбциясы қамтамасыз етілетін осындай
жағдайлар жасалады. Адсорбция бірден жүреді.

3. Бояғыштардың талшықтарға диффузиясы ұзақ уақытты алады
және бояу процесінің ұзақтығын анықтайды. Талшықтағы диффузия суға
қарағанда шамамен 10 000 есе баяу жүреді. Диффузия жылдамдығына
талшықтың табиғаты мен қасиеттері, бояғыштың құрылымы мен қасиеттері
үлкен әсер етеді. Талшықтар құрылымы бойынша бояғыш бөлшектердің
енуіне қол жетімді емес, бірақ ісіну кезінде микропоралардың радиусы
жоғарылайды, сәйкесінше талшықтың қол жетімділігі артады. Целлюлоза
және ақуыз талшықтарының құрылымы бояғыштың диффузиясы 100°C
дейінгі температурада 1-2 сағат ішінде жүреді. Синтетикалық талшықтар
молекулалардың өте тығыз қаптамасына ие және суда іс жүзінде ісінбейді.
Синтетикалық талшықтарды босату үшін бояу 100°C-тан жоғары
температурада жүзеге асырылады немесе молекулалары бояғыш
молекулалардан аз "тасымалдаушылар" (фенол, салицил, бензой қышқылы,
нафталин) қолданылады. Тасымалдаушылар талшықты адсорбциялайды және
оның ісінуін тудырады, осылайша талшықтың тесіктері мен капиллярларын
кеңейтеді, сондықтан бояғыштың диффузиясын жеңілдетеді.
Тасымалдаушылардың қатысуымен бояу 100°C жоғары емес температурада
жүргізіледі.

4. Бояғышты талшықпен бекіту . Бекіту - бұл бояу процесінің соңғы
кезеңі және белгілі байланыстардың арқасында жүзеге асырылады.
Талшықтағы бояғыш физикалық және химиялық өзара әрекеттесу
күштерімен бірге ұсталады. Бұл күштердің үлесі әртүрлі талшықтар мен
бояғыштар класы үшін әр түрлі. Бояғышты талшыққа бекітетін күштерге
байланысты жарықтың әсеріне, ылғалмен өңдеуге және үйкеліске түстердің
беріктігі байланысты.

Бояғыш пен талшықтың молекулалары немесе иондары арасында
туындайтын байланыстардың барлық түрлерін шартты түрде мыналарға
бөлуге болады:

а) Ван-дер-Ваальс байланыстары электрлік бейтарап молекулалар
немесе молекулалардың бөліктері арасындағы молекулааралық тарту күштері
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есебінен жүзеге асырылады; бұл байланыстар синтетикалық талшықтарды
дисперсті бояғыштармен бояғанда пайда болады;

б) екі теріс зарядталған атомдарды (көбінесе оттегі мен азотты) сутегі
атомының көмегімен біріктіру арқылы жүзеге асырылатын сутектік
байланыстар ;

в) химиялық байланыстар - иондық және коваленттік. Иондық
байланыстар зарядталған иондар арасында пайда болады, ал кейбір атомдар
(оң) атомның оң валенттілігіне тең сыртқы электрондардың белгілі бір
санынан бас тартады, ал басқа атомдар (теріс) атомның теріс валенттілігіне
тең электрондардың белгілі санын қосады. Иондық байланыстың мысалы
ретінде қышқыл бояғыштың анионы мен ақуыздың немесе полиамидті
талшықтардың оң орталықтарының арасында пайда болатын иондық
байланыстарды айтуға болады.

Бояғыштардың алуан түрлілігі классификация құруды қажет етті.
Бояғыштардың екі жіктеу жүйесі бар - техникалық жəне химиялық .
Бояғыштарды техникалық жіктеу бояғыштарды қолдану мәселелерінде
қажет, химиялық - бояғыштардың құрылымын зерттейді.

Техникалық қасиеттері бойынша бояғыштар суда еритін және
ерімейтін болып бөлінеді (кесте 1-9).

Бояғыштар - бұл әртүрлі материалдарға түс беру қабілеті бар
органикалық қосылыстар.

Бояғыштар өсімдік және жануар тектес талшықты материалдарды
(мақта, зығыр мата, жүн, жібек, былғары, тері), сондай-ақ жасанды және
синтетикалық талшықтарды бояуда кеңінен қолданылады.

Бояу деп бояғышты талшықты материалдарға жағу процесін айтады,
онда материал тек түсін өзгертіп қана қоймай, бояғышты берік сақтайды.
Бояу сулы ортада жүзеге асырылады.

Кесте 19 - Бояғыштардың техникалық классификациясы               
Суда еритін бояғыштар Суда ерімейтін

бояғыштар
Талшықта түзілетін

бояғыштар
Қышқыл

Қышқыл-мордант
Құрамында металл бар
Мақтаға арналған киім

Басты
Катионды
Тікелей
Белсенді

Куб
Күкірт
Тарады

Пигменттер
Нигрозиндер

Азоид
Қара анилин

Қышқыл бояулармен бояу. Қышқыл бояғыштар сульфон қышқылы
тұздары түрінде шығарылады және түстер мен реңктердің кең спектріне ие.
Қышқыл бояғыштары бар дақтар дақтардың тазалығы мен жарықтығымен,
қанағаттанарлық ылғалды және жеңіл беріктігімен сипатталады. Бұл
бояғыштар жүнді, табиғи жібек пен полиамидті талшықтарды (нейлон, анид,
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нейлон және т.б.) бояуға қолданылады. Бояу бояғыш баржада немесе
автоматты басқарумен бояғышты сығатын машинада жүзеге асырылады.

Киім бояғыш ерітіндіге орналастырылған бойда матаның кеуектерін
толтыратын ерітіндіні, интерфейстік кеңістіктерді сіңіре бастайды; тері тесігі
талшықтарда кеңейеді, ол арқылы бояғыш талшыққа енеді. Бояу процесі
үшін ерітіндінің шекаралық қабаты бояу молекулаларымен тез
толтырылатын жағдайларды қамтамасыз ету маңызды. Бояу ваннасын
қыздыру ерітіндінің температурасы әр 10 o C жоғарылағанда бояудың
талшыққа диффузия процесін 20-30% жылдамдатады, қышқыл бояғыштар
суда жақсы ериді. Күшті қышқыл ортада (рН 2-3) бояу процесі тез жүреді,
селективтілігі минималды, бірақ барлық иондалған топтардың толық
қанықтылығы байқалмайды. Ваннаға тұзды енгізу түсті тегістеуге ықпал
етеді, өйткені жүйеде қарапайым аниондардың концентрациясы
жоғарылайды, олар белсенді талшық орталықтарын иемдену үшін бояғыш
иондармен бәсекелесе бастайды. Нәтижесінде бояғыштың талшыққа ауысуы
баяулайды, ал өнімдердің түсі тегіс болады.

Қышқыл бояғыштардың жүн талшығына жақындығы бірдей емес.
Ваннадан талшыққа жақындығы жоғары, диффузиялық қозғалғыштығы
төмен бояғыштар тез шығарылып, талшықпен су өңдеуге төзімді бояғыштар
түзеді. Бұл ең құнды бояғыштар. Жеткіліксіз біркелкі түс қалыптастыру
қабілетіне байланысты мұндай бояғыштарды нашар деңгейлейтін бояулар
деп атайды. Жақсы тегістейтін бояғыштардың бояғышқа талшықты
жақындығы төмен, диффузиялық қозғалғыштығы жоғары, олар ваннадан
баяу шығарылады. Бояғыштар оңай бөлінеді, біркелкі түстер
қалыптастырады, сулы ортада өңдеуге жеткілікті төзімді емес.

Жақын және нашар деңгейлейтін бояулар арасында туыстық және
басқа қасиеттері бойынша орташа деңгейлейтін бояғыштар болады.

Нашар тегістейтін бояғыштармен бояудың ерекшелігі бар: біркелкі түс
алу үшін ванна қышқылдығын, температурасын өзгерту арқылы тегістеу
агенттерін қолдана отырып, процесс баяулайды. Ваннаның қышқылдығы
оған қышқылдың орнына оңай гидролизденетін тұз - аммоний ацетаты
немесе аммоний сульфатын енгізу арқылы бақыланады. Жоғары
температурада аммиак ұшып кетеді және ортаның қышқылдығы біртіндеп
жоғарылайды. Бояу жылдамдығы бояу процесінің басында ваннаның төмен
температурасын қолдану және оңтайлы температураға дейін баяу қыздыру
арқылы бақыланады. Сондай-ақ, анионды немесе катионды деңгейлеушілер
талшықтарды бояу жылдамдығын төмендетуге көмектеседі.

Сулы ортада талшықтың иондалған амин топтарымен әрекеттесетін
және бояғыштың ерітіндіден талшыққа ауысуын бәсеңдететін аниондар
түзетін суландырғыш NB сульфанолы анионды нивелирлеуші агенттер
ретінде қолданылған. Катиондық нивелирлеушілер қышқыл бояғыштардың
аниондарымен әрекеттеседі және олардың тиімді концентрациясын
төмендетіп, талшықпен реакцияны кешіктіреді және түстердің тегістелуін
тудырады.
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Ең көп қолданылатын катионды БАЗ, А және А20 нивелирлеушілері.
Нонионды емес БАЗ, мысалы, ОС-20 препараты, синтанол ДС-10, талшық
пен бояу молекулаларының белсенді орталықтарының сольтациясы есебінен
де нивелирлік әсер етуі мүмкін.

Түстің біркелкі еместігі әсіресе қолданыстағы өнімдерді нашар
тегістейтін бояғыштармен бояғанда жоғары болады. Бұл талшықтарға әр
түрлі әсер ету кезінде бояудың диффузияға негізгі қарсылығын қамтамасыз
ететін тығыз қабыршақты қабат ішінара біркелкі емес деструкцияға ұшырап,
талшықта жаңа функционалды топтар пайда болуына байланысты. Осы
өзгерістердің нәтижесінде бояу жылдамдығы едәуір артты. Сондықтан бояу
режимі бояғыштың талшыққа өтуінің баяулауын қамтамасыз етуі керек.

Нивелирлеуші заттардың ерітінділерінде өңдеу боялғанға дейін немесе
ваннаға бояғыш ерітінді енгізілгенге дейін жүргізіледі. Бояу рецепті 20
кестеде келтірілген .

Кесте 20 - Бояу рецепті,%
Бояу 1-5
Натрий сульфаты он
Аммоний сірке қышқылы 4-6
Саяхатшы 0,5-0,8

Бояу бояғыш ваннаны сумен толтырудан, оны 30-35 o C температураға
дейін қыздырудан және тегістегіш ерітінділерін, натрий сульфаты мен
аммоний ацетатын енгізуден басталады. Содан кейін киімдер ваннаға
орналастырылады, 5 минут қыздырусыз өңделеді . Осыдан кейін, бұрын
еріген бояу ваннаға қосылады және емдеу ерітіндісін шамамен 5 минут
қыздырмай жалғасады . Біртіндеп (30 минут ішінде) ерітінді қайнау
температурасына дейін қызады және бояуды бояғыш толығымен
жойылғанша 20-30 минут бойы бояйды . Бояу аяқталғаннан кейін ваннада
баяу салқындатыңыз, матада кинкалардың пайда болуын тез суытыңыз.

Жақсы тегістейтін бояғыштармен бояу қышқылдың қатысуымен
жүреді ( кесте 2 1 ) .

Кесте 21 - Бояу рецепті,%
Бояу 1-5
Натрий сульфаты он
Сірке қышқылы 1-3
Күкірт қышқылы 1-2

50°C температураға дейін қыздырылған сумен бояу ваннасына сумен
сұйылтылған тұз ерітіндісі құйылады, сірке қышқылы құйылады,
дайындалған өнімдер жүктеледі, 5 минут өңделеді, содан кейін бояғыш
ерітінді құйылады. 5 минут ішінде ерітіндіні жылытпай өңдейді, содан кейін
10-15 минут ішінде ваннаны қайнау температурасына дейін қыздырады және
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бояу процесі 30 минут жалғасады. Күкірт қышқылының ерітіндісін дайындау
кезінде қышқылды суға баяу құю керек, керісінше емес. Боялған бұйымдар
салқындатылып, жуылады.

Жақсы деңгейлейтін қышқыл бояғыштарға ашық сары, ақшыл сарғыш,
қызыл, ашық қызыл, ашық көк жатады.

Орташа тегістейтін бояғыштармен бояу сірке қышқылының
қатысуымен жүзеге асырылады. Бояудың соңында бояуды неғұрлым толық
таңдау үшін ерітіндіге алдын-ала сұйылтылған құмырсқа қышқылы
қосылады. Орташа деңгейдегі қышқыл бояғыштарға күшті сарғыш, қызыл
2G, бургунды 4С, күлгін С, қоңыр жатады.

Табиғи жібекті бояуды сірке қышқылының қатысуымен 95°C
температурада жүргізуге болады, алайда қышқыл бояғыштар талшықта
жеткілікті тұрақты емес түс түзеді..

Полиамидті талшықтардан жасалған бұйымдар жүн сияқты бірдей
режимдерде боялған, бірақ бояу кезінде талшықтың қышқыл гидролизіне
байланысты күшті минералды қышқылдар қолданылмайды. Күкірт қышқылы
форминмен ауыстырылады, 30-40°C температурада бояу басталады, 100°C-та
аяқталады.

Қышқыл металды кешенді бояғыштарда металдың атомдары (хром
немесе кобальт) бар, бұл кәдімгі қышқыл бояуларына қарағанда жеңіл және
ылғалды өңдеуге төзімді түстер алуға мүмкіндік береді. Металлмен
байланысқан бояу молекулаларының санына байланысты 1:1 және 1:2
комплекстері болады. Бояғыштар атауында M (металл кешені) және MH
(металл кешені, бейтарап ортада бояу) әріптері қолданылады.

1:1 кешендерімен бояу қышқылдығы жоғары ортада (рН 1.9-2.2) жүзеге
асырылады. Бояу талшықта иондық байланыс арқылы ұсталады. Бояуды
таңдау баяулайды және түстің біртектілігі жақсарады.

Жүн өнімдерін бояу оларды күкірт қышқылы (4-5%) ерітіндісінде
өңдеуден және 40-50°C температурада 10 минут ішінде тегістеуден
басталады. содан кейін ваннаға ерітілген бояғыш қосылады және қызусыз 10
минут боялады.содан кейін ваннаны 30 минут қайнау температурасына дейін
қыздырады, бояу процесін 30-40 минут жалғастырады. бояу аяқталғаннан
кейін ваннаны салқындатады, киімді жуады және соңғы жуу ваннасына
аммиактың 25% су ерітіндісі (концентрациясы 1-2 г/л) және 5% қышқыл
қалдықтарын кетіру үшін натрий ацетаты ерітіндісі (концентрациясы 1-2 г/л).

1:2 кешенінің бояғыштарымен бояу бейтарап немесе әлсіз қышқыл
ортада, сондай-ақ қышқылды нашар деңгейлейтін бояғыштармен боялады.
Бояулардың жарық пен ылғалдылығы жоғары. Бояғыштар бір-бірімен және
басқа кластағы бояғыштармен үйлесімді, бұл ақуыз және полиамид
талшықтарынан жасалған бұйымдарды түрлі-түсті бояуға мүмкіндік береді.
Бояғыштардың жетіспеушілігі - өнімдерді қайта бояған кезде алынған
түстердің төмен жарықтылығы.

Тікелей бояғыштармен бояу. Тікелей бояғыштар (заттық)
талшықтарды ерітіндіден тікелей бояйды. Дақтардың көмегінсіз тікелей
ерітіндіден талшықпен таңдалатын бояғыштың қасиеті заттылық деп
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аталады. Тікелей бояғыштар - бұл күрделі органикалық сульфон
қышқылдарының натрий тұздары, олардың жалпы формуласы: Cr - (SO 3 Na)
n, мұндағы Cr - молекуланың бояғыш бөлігі; n = 2-4.

Тікелей бояғыштар арзан, түстердің ауқымы кең, бірақ олардың
жарықтығы мен ылғалды өңдеуге төзімділігі басқа бояғыштарға қарағанда
төмен.

Целлюлоза талшықтарын тікелей бояғыштар. Целлюлоза талшығына
тікелей бояғыштардың диффузиясы бояу ерітіндісімен толтырылған
кеуектерде жүреді. Ісінген талшықтың кеуектің мөлшері бояғыш
молекулаларының мөлшерімен бірдей болғандықтан, бұл процесс баяу
жүреді. Оның қарқындылығы үшін сілтілі тұздар, этаноламиндер және т.б.

Бояу процесінде натрий хлориді (5-45%), натрий карбонаты (1-2%),
бояу ерітіндісі (талшық массасының 1-5%) 30-40°C температураға дейін
қыздырылған ваннаға енгізіледі. Дайындалған өнімдер ваннаға құйылады
және оңтайлы температураға дейін 20-30 минут қыздырылады, онда бояу 30-
50 минутқа дейін жалғасады . Бояғыштың концентрациясы неғұрлым жоғары
болса, ылғалды өңдеуге түс тұрақтылығы соғұрлым төмен болады және
соғұрлым көп электролиттер қосылуы керек. Сілтілік тұз суды жұмсартады,
бояғыштардың ерігіштігін арттырады, талшықтың ісінуі. Тікелей
бояғыштардың селективтілігі 60-80% құрайды, сондықтан ванналарды
бояумен нығайтқаннан кейін қайта қолданған жөн (бастапқы массаның 60-
80%). Киімді бояу және жуу аяқталғаннан кейін бояғыш заттардың бекітілуі
(DCU, DMC, «Steady-2») концентрациясы 3 г/л 0,5 г/л 60% сірке
қышқылының қатысуымен 60-70 0C температурада 20 -30 минут Тікелей
бояғыштар жүннен жасалған бұйымдарды, табиғи жібек өнімдерін және
полиамидті талшықтарды бояй алады. Бояу сәл сілтілі ортада жүзеге
асырылады. Полиамидті өнімдер тікелей бояғыштармен боялған кезде
сутектік байланыстар және ван-дер-Ваальс күштері пайда болады,
нәтижесінде алынған түстер тұрақты болады. Бояғыштың таңдамалығын
жақсарту үшін бояғыш ваннаға талшық ісінетін агенттер, сондай-ақ бояғыш
бөлшектердің мөлшерін азайту құралдары қосылады. Қаттылдау бояуы ванна
температурасында 60-700С дейінгі мыс тұздары немесе қоспасы DMC (2-3%
өнім массасы) кезінде жүзеге асырылады . Түстер ылғалды өңдеуге, қайнаған
жууға төзімді.

Белсенді бояғыштармен бояу. Белсенді бояғыштардың
молекулаларында реактивті (белсенді) атомдар немесе целлюлоза
талшықтарының гидроксил топтарымен және белок пен полиамид
талшықтарының амин топтарымен бояудың химиялық өзара әрекеттесуін
қамтамасыз ететін атомдар тобы бар.

Реактивті бояғыштар жарықтығымен, жоғары ылғалдылығымен
ерекшеленеді, өйткені олар талшықпен ковалентті байланыс түзеді.
Бояғыштардың селективтілігі 40-80% құрайды. Бояу процестері температура
мен рН ортаның өзгеруі, бояғыш пен электролит концентрациясы арқылы
бақыланады. Температураның әсері бір мағыналы емес. Осылайша, оның
ұлғаюымен бояғыштың талшыққа жақындығы төмендейді, диффузия
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жылдамдығы артады, талшықтың ісінуі жоғарылайды және кеуектің мөлшері
артады. Бояғыштың талшықпен әрекеттесу жылдамдығы жоғарылайды, бірақ
бояғыштың гидролиз жылдамдығы одан да жоғарылайды. Осылайша, тығыз
құрылымы бар маталарды аз реактивті бояғыштармен бояғанда
температураның жоғарылауы негізделген. РН ортасының әсері де екіұшты
болып келеді. Сілтілік ортада талшықтың ісінуі жоғарылайды, целлюлозаның
гидроксил топтарының иондалуы жоғарылайды, бояғыштың диффузия
жылдамдығы артады, талшыққа жақындығы төмендейді, гидролиз
жылдамдығы жоғарылайды. Сондықтан рН-тің 11-ден жоғарлауы
практикалық емес.

Ваннадағы бояғыштың концентрациясының жоғарылауы оның
агрегациясының жоғарылауына және диффузия жылдамдығының
төмендеуіне ықпал етеді. Ваннаға электролиттердің қосылуы бояғыштардың
агрегациясының жоғарылауын, диффузия жылдамдығының төмендеуін,
бояудың гидролизін туғызады және талшықтың екі қабатының қысылуына
ықпал етеді, яғни. бояғыш аниондарының теріс зарядталған талшықпен өзара
әрекеттесуін жеңілдетеді. 30-100 г/л электролиттер ваннаға белсенді
бояғышпен енгізіледі.

Табиғи жібектен жасалған бұйымдарды бояу сілтілі әдіспен жақсы
жасалады, онда бояуды бекіту қышқыл әдісімен бояғанға қарағанда
әлдеқайда жоғары. Сілтілік әдіс бойынша бояу ваннаға бояу ерітіндісін
енгізгеннен және киімді жүктегеннен кейін 40°C температурада басталады.
10 минуттан кейін ваннаға тұз ерітіндісінің бірінші бөлігі қосылады, содан
кейін ваннаның температурасы 70°C-қа дейін көтеріліп, екінші бөлігі
енгізіледі. 30 минуттан кейін ваннаға сілтілі реагент ерітіндісі қосылады
және бояу 30 минут бойы жалғасады..

Полиамидті талшықтардан жасалған бұйымдарды бояу анионды және
дисперсті белсенді бояғыштармен жүзеге асырылады. Бояу екі сатылы
әдіспен жүзеге асырылады. Бірінші кезеңде процесс қышқыл ортада жүреді,
ал бояғыш аниондары талшықтың амин топтарымен иондық байланыс түзеді.
Ваннадан бояуды алып тастағаннан кейін сілтілі өңдеу жүргізіледі, онда
иондық байланыс жойылып, бояғыш пен талшық арасында ковалентті
байланыс түзіледі. Бояғыштарды таңдауға ванна модулінің төмендеуі,
ортаның рН-ын 2,5-3 аралығында ұстау ықпал етеді. Қышқыл болмаған кезде
селективтілік талшық салмағының тек 0,7% құрайды.

Целлюлоза талшықтарынан жасалған бұйымдарды бояу мерзімді түрде
екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде процесс натрий хлориді қатысуымен
бейтарап ортада жүреді (концентрациясы 10-60 г/л), соғұрлым көп мөлшерде
бояу қажет болады. Бояғыш мөлшері өнімнің салмағы бойынша 0,5 - 3%
құрайды. Бояу үшін бөлме температурасында түс беретін және реактивтілігі
мен мәнділігі жоғары X индексі бар бояғыштарға артықшылық беріледі.
Натрий хлоридінің ерітіндісі екі сатыда енгізіледі, бояу 30-40 минут ішінде
жүргізіледі. Екінші кезеңде бояғыш ваннасына бояғыштың
концентрациясына байланысты концентрациясы 10 г/л дейін болатын натрий
карбонат ерітіндісі енгізіледі . Бояу уақыты шамамен 60 минутты құрайды.



79

Содан кейін өнімдер салқын сумен, ыстықпен (температурасы 80-90 o C),
қайнаған беттік-белсенді зат ерітіндісімен және қайтадан салқын сумен
жуылады . Сілтілі реагент ретінде натрий карбонатынан басқа
концентрациясы 10-20 г/л трисодий фосфаты қолданылады .

Т маркалы белсенді бояғыштармен (монохлортиазинді және
винилсульфонды) бояу кезінде ваннаның температурасы 60-80°C.

Ақуыз талшықтарынан жасалған бұйымдарды бояу екі сатылы тәсілмен
винилсульфон бояғыштарымен жүргізіледі. Бірінші кезеңде процесс бояғыш
өнімдерінің 0,1-5%, 0,1% синтанол DS-10, 1,5% тегістеуіш а, сірке қышқылы
(рН 4, -5 дейін) бар ерітіндіде жүзеге асырылады. Алдын ала ваннаны 40°C
температураға дейін қыздырады, химикаттардың ерітінділерін құяды, киімді
тиейді, ерітіндіні араластырған кезде 10 минут ұстайды және бояғыш
ерітіндісін құяды. Ваннаны 98°C температураға дейін 30 минут қыздырыңыз
және бояуды тағы 30 минут жалғастырыңыз. Егер бояу жеткіліксіз таңдалса,
қышқыл қосып, бояуды жалғастырыңыз. Бояғыш ваннадан талшыққа
ауысқаннан кейін, сілтілік ортада өңдеудің екінші кезеңі жүзеге асырылады.
Екінші кезеңде өңдеу 80-90°C температурада 20-30 минут ішінде жүзеге
асырылады.содан кейін өнімдер жуылады.

Катионды бояғыштармен бояу. Катионды бояғыштар негізгі
бояғыштар сияқты және барлық суда еритін бояғыштардан айырмашылығы
олар түрлі түсті катионға және түссіз анионға бөлінуіне байланысты өз
атауын алады. Катионды бояғыштар полиакрилонитрил талшықтарынан
жасалған бұйымдарды бояу үшін қолданылады. Бұл талшықтардың
тығыздығы жоғары болғандықтан, бояғыштарды дайындауға арналған
бастапқы материалдар олардың салыстырмалы түрде төмен молекулалық
салмағы мен жинақы құрылымын қамтамасыз ету үшін таңдалды.
Сондықтан, бояу кезінде жарқын және қанық түстер алынады, бұл тозған
заттарды қайта бояғанда өте маңызды. Катионды бояғыштардың шайырлану
қабілетіне байланысты еруі белгілі бір сақтық шараларын сақтай отырып
жүзеге асырылады. Бояуды сірке қышқылымен пастаға жағып, бояуға
қажетті мөлшердің жартысында алады. Содан кейін 20-25 г / л
концентрациясына дейін ыстық су қосыңыз .

Талшыққа төмен жақындығы бар баяу таңдалған бояғыштармен бояу
кезінде бояу ваннасына 1-3% бояғыш, 7-10% натрий сульфаты, 2-5% сірке
қышқылы (рН 4,5 дейін) енгізіледі. Қара түске боялған кезде бояу мөлшері 6-
7% дейін артады. 85оС температураға дейін алдын ала қыздырылған ваннаға
бояғыш ерітінді, қышқылдың қалдығы, тұз ерітіндісі енгізіледі, дайындалған
өнімдер жүктеледі және осы температурада 10 минут бойы боялады, содан
кейін ваннаны баяу (минутына шамамен 1оС) 85оС температураға дейін
қыздырады. Осы сәттен бастап қыздыру одан да мұқият және баяу жүреді
(1оС 5 мин). 85оС температурада бояу 45-60 минутқа, ал қара түстер үшін 90-
120 минутқа дейін созылады.

Жылдам іріктелетін бояғыштармен бояу кезінде бояу ваннасына 10-
15% дейін натрий сульфаты енгізіледі, оған сірке қышқылынан басқа күкірт
қышқылы қосылады (рН 3-ке дейін).
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Катионды бояғыштарды әртүрлі реңктер алу үшін бір-бірімен оңай
біріктіруге болады. Біртекті түстер сары 4Z, қызыл F, қызыл 4G және көк О-
мен бояу арқылы алынады, бұл бояғыштардың қоспасы ваннадан талшықпен
біркелкі шығарылады.

Дисперсті бояғыштармен бояу. Дисперсті бояғыштар синтетикалық
талшықтарды, сондай-ақ ацетат талшықтарын бояу үшін кеңінен
қолданылады. Бұл бояғыштар суда ерімейді және сулы дисперсиядан шыққан
бояу талшықтары беттік активті заттардың қатысуымен жүреді. Дисперсті
бояғыштар құрамында 15-40% мөлшерінде бояғыш бар ұсақ ұнтақтар
түрінде, сонымен қатар көмекші заттар - диспергаторлар, суландырғыштар
мен толтырғыштар түрінде шығарылады.

Бояу, 30-40 С температурада бояғыштар су тоқтата тұру басталады
тұрақты (30-40 шегінде ұлғайту мин) 80-100 С және 1П үшін осы
температурада бояу. Бояғыш шламын дайындауда бояғыш ұнтақты
диспергатормен және сумен сүрту орындалады, содан кейін шламды сумен
сұйылтады (1: 10-20 қатынасында), S40-50 температураға дейін қыздырады.

Дисперсті бояғыштар өте әлсіз диссоциацияланады және оларды ион
түріндегі өнімдер таңдамайды, сондықтан қышқыл немесе бейтарап тұз қосу
бояу процесіне айтарлықтай әсер етпейді.

Полиамид жіп Созылу мата өнімдері 40 температурада боялған натрий
алкил сульфат қатысуымен (2,4 г / л) және propilenkorbanata (0.4-1.6 г / л) C.

Ацетаты талшықтардан жасалған өнімдер 40 температурада ваннада
орналастырылады үшін глицерин nipped бояғыш тоқтата тұру (2-5%)
диспергатор (2.1 бар алдын ала өңделген, С г/л). Монша 30-дан астам қызады
80-85 температурада минут бойынша C түсі және 45-60 мин. Бояу
салқындатқыш ваннада жалғасады, содан кейін заттар жылы және салқын
сумен жуылады.

Триацетат талшықтарынан жасалған бояғыш заттардың
айырмашылығы - 3-5% бояғышқа қосымша, анионды немесе иондық емес
сипаттағы ТМС (1 г / л), диспергент NF (1 г/л), синтанол ДС-10 (0,5-) 1 г / л).
Бояу процесі 98-Се дейінгі температурада 60-90 мин аралығында жүргізіледі.
Қою түстермен бояу қайнаған ваннада жүреді.

Полиэфир талшықтарынан жасалған бұйымдарды бояу екі жолмен
жүзеге асырылады: күшейткіштермен және оларсыз. Фенолдар мен хош иісті
шайырлар күшейткіш ретінде қолданылады.

Талшықтың аморфты бөлігіне енетін күшейткіштер молекулааралық
байланыстардың әлсіреуін және талшықтың ісінуін тудырады. Бояғыштар
кеңейтілген тесіктерге оңай ене алады, олардың ерігіштігі күшейткіштердің
қатысуымен жоғарылайды. Талшық ішінде бояғыштың жоғары
концентрациясы бар микробаттар пайда болады, олардан талшыққа тез
диффузия жүреді.

Интенсификаторларсыз боялған кезде төмен және орташа интенсивті
түстер алынады. Бояу рецептурасына бояғыш (3-5%), диспергатор (1-2 г / л)
қосылады , бұл суспензияны бояу кезінде жоғары дисперсия күйіне
айналдыруға көмектеседі. Бояғыш диспергатормен сүртіліп, жылы сумен
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сұйылтылған. Бояу 50- ден С температурада басталды , ванна қайнатуға және
60-90 мин түске дейін реттелді . Содан кейін жуып, ТМС ерітіндісімен (1 г /
л) 80- ге жуық С температурада өңдеп, содан кейін жуады.

Қасық бояғыштарымен бояу. Қышқыл бояғыштарда карбонил
топтары = CO бар. Бұл бояғыштар суда ерімейді және бұрын натрий
гидросульфитімен немесе ронгалитпен тотықсыздандырылады. Қышқыл
бояғыштар целлюлозаны, полиамидті талшықтарды, шектеулі мөлшерде
ақуыз талшықтарын бояу үшін кең қолданылады.

Өнімдерді бояғыштардың қоспаларымен бояу. Жақында өнімнің
негізгі бөлігі талшық қоспаларынан жасалады. Талшық қоспаларын
пайдалану аса құнды табиғи талшықтарды үнемдеуге және өнімдерде
бірқатар жағымды қасиеттерді қалыптастыруға мүмкіндік береді
(қыртыстарға төзімділік, тозуға төзімділіктің жоғарылауы, жоғары беріктік).
Жүннен және вискозадан жасалған маталарды тікелей және қышқыл
бояғыштардың қоспаларымен бояу процесінде бояудың минималды
ұзақтығы мен максималды бояу беріктігін қамтамасыз ету үшін әр бояғыш
«өзінің» талшықтарын бояуы керек болатын осындай бояу жағдайларын
жасау қажет. Аралас маталарды бояуды екі тәсілмен жасауға болады.

Бірінші әдіс бойынша алдымен жүн талшығын бояуға жағдайлар
жасалады. Бұл үшін ваннаға және тікелей бояғыштар, қышқыл аммоний
сульфаты, эквалайзер ішіне 40-50 температурада айыпталды 10-15 үшін
боялған C мин. Содан кейін 60 ішінде минут dyebath температурасы 100
дейін көтерілді туралы температурада 85 C түсті 30 мин ылғалдандырып
монша үшін С және бояу целлюлоза талшықтарынан 60 жалғастыру мин.
Осыдан кейін ванна салқындатылып, өнімдер жуылады.

Екінші әдісте алдымен вискоза талшығын бояуға жағдайлар жасалады.
Бояғаннан кейін 40-тан Стемпературада ваннаның С түсінің 80-85қызады,
және 30-40 минут. Содан кейін аммоний сульфаты енгізіледі, ваннаны 100 ° C
дейін қыздырады және жүн талшықтарын 30-40 минутқа бояйды . Содан
кейін ванна салқындатылып, өнімдер жуылады. Бұл жағдайда түс тұрақты
болады.

Жүн мен вискоза талшықтарының қоспасынан жасалған бұйымдарды
реактивті бояғыштармен бір жолмен бояуға болады. Біріншіден, вискоза
талшығы құрамында бояғыш пен электролит бар бейтарап ваннада боялады.
Содан кейін ваннаны рН 8-9,5 деңгейіне жеткізеді, ал белсенді бояғыш
регион талшығына бекітіледі. Осыдан кейін ванна рН 5-5,5 дейін
қышқылдандырылады, ал эквалайзер 100- ден С- ға дейін боялған жүн
талшығында қолданылады.

Екі ванналық әдісті мұндай өнімдерді тек белсенді және қышқыл
бояғыштармен бояу үшін қолдануға болады. Жуындыруға 20-25
температурада аудандық белсенді dichlorotriazine бояғыштар боялған
тэлектролит қатысуымен C, содан кейін бояғыш ванна түзетуге, натрий
карбонат қосу арқылы рН 9-10 дейін түзетіледі. Боялған мақалалар жүн
талшықтарының 100 температурада екінші ваннада жуылған және боялған
белсенді немесе қышқылы бояғыштарды.
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Құрамында жүн және полиэфир талшықтары бар өнімдерді бояу үшін
дисперсті және қышқыл, қышқыл металдар кешені немесе белсенді
бояғыштардың қоспалары қолданылады. Бір және екі ванналы бояу әдісі де
қолданылады. Жүнді бір ваннада полиэфир талшықтарымен бояудың басты
ерекшелігі - жүн талшығының кеуектілігі жоғары болғандықтан, бояу
процесінің басында дисперсті бояғыштар олармен адсорбциялануға қабілетті.
Дисперсті бояғыштарды полиэфир талшықтарымен бояу және сорбциялау
процесі жүріп жатқан кезде олардың қайта бөлінуі жүреді. Дисперсті
бояғыштардың полиэфир талшығына жақындығы жоғары, сондықтан олар
жүн талшығынан десорбциялана бастайды, бірақ бұл процесс соңына дейін
жүрмейді, ал бояу жүн талшығында көп мөлшерде қалады.

Daylight Дисперсті бояғыштар жүн талшығының, бояғыш дисперсия
дәрежесін артуымен 90 Жоғарыда бояғыш ванна температурасын азайтады
күшейткіштер пайдаланып, С. Дисперсті бояудың көп мөлшері 90- С-қа
дейінгі температурада, жоғары десорбция кезінде сорбцияланады .

Бояу үшін ең қолайлы жағдайлар бояғыш ваннаның рН 6-6,5 болған
кезде жасалады. Қышқылдықтың жоғарылауы кейбір дисперсті
бояғыштардың жүн талшықтарымен сорбциясын жоғарылатуы мүмкін.

Екі ванналық әдіспен бояу кезінде полиэфир талшықтары бірінші
ваннада дисперсті бояулармен боялады. Содан кейін дитионитпен, натрий
гидросульфитімен тотықсыздандыруды өңдеңіз. Натрий дитионитін
тотықсыздандыру үшін емдеу 60-тан Сі температураны қажет етеді, сөйтіп
сілтілі ортада жүн талшығынан дисперсті азо-бояғыштар, антрахинон
бояғыштары оңай бұзылады және жойылады, бірақ бұл әдіс жойылмайды.
Натрий формальдегид сульфоксилатын қолданған кезде жоғары температура
регенерациясын емдеу қажет (90- тан С-қа дейін). Өнімдерді дисперсті және
металл күрделі бояғыштар қоспасымен бір жолмен бояуға болады.

Жүннен полиамидті талшық, қышқыл, қышқыл металдар кешені, хром
және реактивті бояғыштар қоспасынан жасалған бұйымдарды бояу үшін
қолдануға болады, өйткені жүн және полиамид талшықтарының химиялық
құрылымында көп нәрсе кездеседі. Жүнге арналған заманауи бояғыштар
айтарлықтай молекулалық салмаққа ие және құрамында екіден көп емес
сульфо тобы бар. Мұндай бояғыштар полиамидті талшықтарға жоғары
жақындығымен ерекшеленеді, сондықтан қоспаларды бояу барысында басты
міндет полиамидті талшықтардың жүнмен салыстырғанда анағұрлым
қарқынды бояуын жеңу болып табылады. Егер қоспаның құрамындағы
полиамидті талшықтың мөлшері шамамен 20% болса, онда өнімнің түсі
біркелкі болып көрінеді, дегенмен нейлондағы бояғыш мөлшері өнімдегі
оның жалпы мөлшерінің 60-70% құрауы мүмкін.

Өнімдердің біркелкі түсін алуды оларды қышқыл металдың 1: 2 күрделі
бояғыштарымен бір әдіспен бояу арқылы қамтамасыз етуге болады.
Бояғыштың жарық пен ылғалды өңдеуге төзімділігі жоғары, бірақ бұл
бояғыштардың арасында ашық және қаныққан бояулар жоқ, олардың тегістеу
қабілеті төмен. Ваннадағы бояғыштың концентрациясы полиамидті
талшықтың қанығу шегіне тең немесе жоғары болған кезде қатты түс
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алынады. Жүнді және полиамидті талшықтар арасында бояудың таралуын
реттеу үшін резервтік заттар қолданылады, ортаның рН өзгеріп, ерітінділер
температурасы өзгереді. Арттыру температура металл кешенді бояғыштар
полиамид талшықты Түгі беріледі отырып, бұл процесс 98 жоғары
температурада іске қосылады, рН 7-8.

Бояу кезінде өнімдерді сірке қышқылы немесе аммоний сульфаты
құрайтын әлсіз қышқыл ортада 0-2 г / л резервтік зат болған кезде алдын ала
өңдейді . Содан кейін шешімдер 40-50 температурада 10 минут бойы бояу,
натрий сульфаты және бояғыш айдалады болды, температура 100 көтерілді
және процесс 50-70 дейін жалғасуда мин.

Полиакрилонитрил талшығымен жүн қоспасынан өнімдерді бояған
кезде катионды бояғыштар полиакрилонитрил талшығы мен қышқыл,
қышқыл металдар кешені үшін 1: 2 қолданылады, жүн үшін белсенді.

Бояғыштарды бір ваннада қолданудың басты қиындығы - олар бір-
бірімен әрекеттесіп, ерімейтін немесе нашар еритін комплекс түзе алады, ол
талшыққа сіңіп, түстің беріктігін төмендетеді. Олардың өзара әрекеттесу
қаупін азайту үшін ваннаға ионды емес БАЗ енгізіледі. Катионды және
қышқыл бояғыштардың қоспасын пайдаланудағы қиындық - катионды
бояғыштарды жүн талшығымен сорбциялау, сондықтан жүнді сақтауға
жағдай жасау қажет. Олар ортаның рН-ын, электролиттердің құрамын және
бояу процесінің ұзақтығын реттеу арқылы жасалады. Катионды
бояғыштардың полиакрилонитрил талшығымен толық сорбциясы рН 4,5-5
болғанда болады. Қышқыл орта жүнді сақтауға тиімді, бірақ катионды
бояғыштар түсін өзгертеді және талшықпен жақсы таңдалмайды.
Электролиттер бояғыштарды талшықтармен теңестіруге көмектеседі, бірақ
олардың концентрациясының 2 г / л- ден артық болуы катионды
бояғыштардың жүн талшығымен сорбциясын және бояу беріктігінің
төмендеуін тудырады. Бояу процесінде жүн сіңірген катионды бояғыштар
полиакрилонитрил талшығына ауысады. Daylight 85 жоғары температурада
күшейе үшін 60-90 дейін бояу ұзақтығын арттыру отырып, жүн талшығын
бояу байланысты салдарынан гидролиздеу C 98-100 бояу температурада,
минут бойынша катионды бояуларды C. бояғыш полиакрилонитриль талшық
таңдау айтарлықтай бастапқы жылдамдықпен сипатталады. Бұл біркелкі емес
түстің пайда болуын тудырады, сондықтан ваннаға катионды нивелирлеуші
заттар енгізіліп, талшықтың белсенді топтарын алады және сорбция
жылдамдығын төмендетеді. Катионды шаш бояғыштар сорып, содан кейін
85-98 температурада ретінде жүн талшықтарының болуы, көтергіш әрекетті
көрсетеді туралы C полиакрилонитриль талына жылжыту бастайды.

Өнімдерді белсенді және катионды бояғыштармен бояған кезде бір
ванналық әдісті қолдануға болады, өйткені бұл бояғыштар бір-бірімен әсер
етпейді. Бояғышты 50- ден C температурада натрий сульфатының
ерітінділеріне (2 г / л), сірке қышқылының рН 4-5-ке дейін, эквалайзерге (1%)
температурада енгізеді, оны өнім және еріген катионды бояғыштар
дайындап,белсенді етеді. Ваннаның температурасы минутына 1 ° C
жылдамдықпен 98 ° C дейін көтеріліп, 60 минутқа боялып, салқындатқыш
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ваннада бояу жалғасады. Егер бояу орташа және қою түстерде болса, онда
салқындатқыш ваннада боялғаннан кейін оған аммиак рН 8,5 дейін енгізіліп,
тағы 15 минутқа боялған. Бояғыш беріктігін арттыру үшін жууға барысында
70 температурада қышқыл ортада жүзеге өңдеу өнімдері БАЗ шешім болып
табылады шамамен20 С мин.

Құрамында полиамидті және вискозды талшықтарды бояу үшін
тікелей, қышқыл, қышқыл металдар кешені 1: 2, дисперсті бояғыштар
(полиамидті талшық үшін), белсенді бояғыштар қолданылады. Қышқыл
ортадағы тікелей бояғыштар екі талшық үшін бірдей түсті қамтамасыз ете
алмайды. Тікелей және қышқыл бояғыштардың қоспасы бір жолмен бояғанда
біркелкі түс алуға мүмкіндік береді.

20- дан C- ге дейінгі ваннаға тікелей бояғыш, натрий карбонаты,
бейтарап электролит енгізіліп, өніммен зарядталады. Ваннаның
температурасы оңтайлы деңгейге дейін баяу көтеріліп, 20-30 минутқа
боялады , қышқыл бояғыш ерітіндісі және 10 минуттан кейін сірке қышқылы
ерітіндісі қосылады. Ваннаның температурасы 90 ° C дейін көтеріліп ,
кескіндеме тағы 40-60 минутқа жалғасады .

Монохроматикалық түс дисперсті және тура, дисперсті және активті,
қышқыл металдар кешені мен тікелей бояғыштардың қоспасын қолдану
арқылы алынады.

Құрамында полиамидті және полиэфирлі талшықтары бар өнімдерді
дисперсті бояғыштармен бояған кезде монохроматикалық бояуды жалғыз
бояу әдісімен алу мүмкін емес, өйткені дисперсті бояғыштар полиамидті
талшыққа өте жақын. Сондықтан полиамидті талшықтарды бірінші ваннада
тікелей, қышқыл, қышқыл металдар кешені немесе белсенді бояғыштармен
бояйтын екі ванналы бояу әдісін қолдану керек, екіншісінде - дисперсті
бояғыштары бар полиэфир талшықтары.

Өнімдерді полиамид пен полиакрилонитрил талшықтарының
қоспасынан ашық түстерге бояуды бір әдіспен дисперсті бояғыштармен
жүргізуге болады. Орташа және қою түстерде мұндай өнімдер екі ванналық
әдіспен, ал бірінші ваннада полиамидті талшықтар қышқыл бояумен,
екіншісінде катиондық бояумен полиакрилонитрил талшықтары боялады.

Құрамында полиакрилонитрил және целлюлоза талшықтары екі
ванналық әдіспен боялады. Бірінші ваннада катионды бояғыштар,
екіншісінде 85-90 oС- ден аспайтын түзу бояулар қолданылады .

Құрамында полиакрилонитрил және полиэфир талшықтары бар
өнімдер екі кезеңде бір жолмен боялады. 50 температурада, сірке қышқылы
және натрий ацетаты бар ваннаға басталады өңдеу үшін Содан кейін шешім
катионды бояғыш ванна құйып, 100 қызады үшін C, 1 сағат боялған, бояғыш
дисперсия енгізіледі және күшейткіш (3-5 г / л) және полиэфир талшығын 30
минутқа бояйды.
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1.4. Зертханалық жұмыстар
             
№1 зертханалық жұмыс

Тақырыбы:Материалдардың талшықты құрамын тану әдістері

Жұмыстың мақсаты: Материалдардың талшықты құрамын тану
әдістерін меңгеру.

Тапсырмалар:
1. Тоқыма материалдарының талшықты құрамын талдаңыз
2. Талшықтардың негізгі түрлерінің айырмашылық белгілерін

анықтаңыз және сипаттаңыз
сыртқы түрі бойынша маталар, жіптердің жану сипаты және т.б.
3. Тіннің талшықты құрамын жану көрінісі мен сипаты бойынша

танудың зерттелген белгілерінің мәні мен сенімділігі туралы есеп құрастыру
және қорытынды жасау. жіптер.

4. Қауіпсіздік сұрақтарына жауап беріңіз.
Құралдар, қондырғылар мен материалдар:
Әр түрлі маталардың табиғи үлгілері; инелер; тоқыма ұлғайтқышы;

түрлі маталардың үлгілері бар альбомдар; алкоголь оттығы немесе шам;
пинцет.

Жұмыс әдістемесі
Киімге арналған заманауи материалдардың ассортиментінде әр түрлі

типтегі жіптерден және талшықты құрамнан шығарылатын материалдар
айтарлықтай үлесті алады. Бұл әртүрлі қасиеттері мен сыртқы түріндегі
материалдарды алу тәсілдерінің бірі.

Оның мақсаты, құрғақ тазалау жағдайындағы өңдеу сипаты матаның
талшықты құрамына байланысты. Сондықтан маман тіннің талшықты
құрамын дұрыс және жылдам анықтай алуы керек. Осы мақсатта
Маталардың талшықты құрамын анықтаудың органолептикалық және
зертханалық әдістері қолданылады.

Органолептикалық әдіс - бұл тіннің талшықты құрамын сезім
мүшелерінің көмегімен талдау (көру, ұстау, иіс сезу). Көрудің көмегімен
олар жылтырлықты, түсін, мөлдірлігін, тегістігін, түктілігін, жіптердің жану
сипатын, талшықтардың бұралуын анықтайды. Жанасудың көмегімен -
жұмсақтық, қаттылық, созылғыштық, серпімділік (мыжылмайды),
жанасқанға жылы немесе салқындау, беріктік. Иіс көмегімен жану кезінде
талшықтар шығаратын иіс.

Бұл әдіс Маталардың талшықты құрамын талдаудың
қарапайымдылығымен және жылдамдығымен және сонымен бірге
Маталардың талшықты құрамын анықтаудағы субъективтілігімен
сипатталады.
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Маталардың талшықты құрамын анықтаудың органолептикалық әдісі
келесі әдістерден тұрады:

а) тіндерді сыртқы түріне қарай талдау;
б) тіндерді жанасу әдісімен талдау;
в) матаны талқан және арқан түрлері бойынша, иірілген жіптің немесе

жіптердің үзілген ұшының түрі бойынша, құрғақ және дымқыл күйдегі
иірілген жіптің немесе жіптердің беріктігі бойынша талдау;

г) матаны талу және арқан жіптерінің жану сипаты бойынша талдау.
              Матаның талшықты құрамын барлық төрт техниканың

үйлесімділігімен немесе кейбір жағдайларда бір ерекшелігі бойынша
(сыртқы түрі бойынша), екеуі бойынша (сыртқы түрі мен жанасуы бойынша)
немесе үшеуі (сыртқы түрі, жанасуы және жіптердің жану сипаты бойынша)
анықтауға болады.

Тапсырма 1 Талдау үшін студентке тоқыма материалдарының 5-6
үлгісі (маталар, тоқылған маталар) ұсынылады.

Органолептикалық әдісті қолдана отырып, матаның арасындағы
айырмашылықты дәлелде (тапсырма бойынша), мәліметтерді кестеге енгіз

Жұмыс кестесі
Белгілер

№1 үлгі

№2 үлгі

1. Сыртқы түрі, жылтырлығы
2. Ұсатуға арналған сынақ
3. Жану үлгісі
Қорытынды: (зерттелген әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін

көрсетіңіз)

Қосымша тапсырма

1. Органолептикалық әдісті қолдана отырып, жасанды жібек
маталардан нейлон маталар, жартылай жібек маталардан жібек маталар,
мақта немесе жүн маталарынан штапель маталар және т.б.

2. Тестті шешіңіз
1) негізі мақта, ал матасы - зығыр мата қандай матаға жатқызылуы

мүмкін,                
1. Біртекті
2. Аралас
3. Гетерогенді
2) Қатал зығыр маталарға қандай көлеңке тән?
1. Сұр сары
2. Крем
3. Таза ақ
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3) Матаның түрін сипаттама бойынша анықтаңыз: басылған жай
тоқылған мата, мат, мата және арқан жіптері ашық сары жалынмен жанады,
күйген қағаздың иісі

1. Мақта мата
2. Жүн қоспасы бар мата
3. Синтетикалық мата

№2 зертханалық жұмыс

Тақырыбы: Тоқыма талшықтарының қасиеттерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: Минералды және органикалық қышқылдардың
шығу тегі әр түрлі талшықтарға әсерін зерттеу.

Зерттеу микрометодты қолдана отырып, тоқыма талшықтарының
барлық түрлерімен жүргізілуі керек.

Сұйылтылған және концентрацияланған минералды және органикалық
тектес қышқылдардың әсерін зерттеу, көбінесе маталарды химиялық тазарту
кезінде қолданылады: күкірт, азот, құмырсқа, тұз, сірке.

Құралдар мен қондырғылар:
Әр түрлі талшықтардың үлгілері; күкірт, сірке, азот, тұз, құмырсқа

қышқылдары, каустикалық сода, қорғасын ацетаты, тікелей бояғыш, натрий
гипохлориті, ацетон, ПКЕ ерітінділері.

Химиялық шыныдан жасалған бұйымдар (пробиркалар, стакандар,
шыны таяқшалар, спирт шамы).

1 тәжірибе. Аз мөлшерде талшықтарды құрғақ пробиркаларға салыңыз,
пробирка көлемінің 1/3 мөлшерін тиісті қышқылмен құйыңыз және өңдеңіз:

- 3% күкірт қышқылы ерітіндісінде 15 минут қайнаған су ваннасында.
Қысу артық шешу және 105 кезінде пеште кептірілген үлгілері ;

- 3% сірке қышқылының ерітіндісінде 20 минут қайнаған су
ваннасында, артық ылғалды сығып, пеште 105С температурада кептіріңіз ;

- 70% күкірт қышқылының ерітіндісінде бөлме температурасында 10
минут;

- талшықтарды тұз қышқылының ерітіндісінде бөлме
температурасында 15 минут ұстаңыз;

- талшықты концентрацияланған азот қышқылының ерітіндісімен
өңдеңіз;

- талшықты бөлме температурасында құмырсқа немесе сірке
қышқылының концентрацияланған ерітіндісінде 10-15 минут өңдеңіз.

Талшықтардың қасиеттерінің өзгеруі сынғаннан кейін сынған
сынықтарды, түсінің өзгеруін тексеріп, органолептикалық бағаланады.

Бақылау нәтижелерін кестеге жазыңыз, онда (+) талшықтың
беріктігінің жоғалуы немесе оның еруі көрсетілген, ал (-)
зақымдалмағандығын көрсетеді.
  



88

Рецепт мақта вискоза ацетат жүн Жібек нейлон лавсан нитрон
Күкірт, 3%
Сірке, 3%
Күкірт, 70%
Тұз
Азот
Формальды
немесе
сірке суы,
85%

2 тәжірибе. Сілтілер мен кейбір тұздардың талшықтарға әсерін зерттеу.
Мақсаты: сұйылтылған сілтілік ерітінділердегі талшықтардың әрекетін

зерттеу.
Жұмыс барысы: Пробиркаларға талшықтардың бумаларын (мақта,

вискоза, жүн, жібек, лавсан, ацетат талшығы, нейлон, нитрон) салып,
пробирка көлемінің 1/3 бөлігін 3% натрий гидроксиді ерітіндісімен құйыңыз.
Пробиркаларды қайнаған су ваннасына салып, оны жүн мен жібек ерігенше
сіңіріңіз. Әрі қарай:

1. Ерітілген жүн мен жібек өнімдеріне қорғасын ацетаты ерітіндісін
қосып, тұнбаның түсін қадағалаңыз;

2. Ерітілмеген талшықтарды алыңыз, ыстық және суық сумен
шайыңыз, құрғатыңыз және беріктігін бастапқы материалмен салыстырыңыз;

3. Ацетат талшығын жуыңыз және оны өңделмеген түпнұсқа
талшықпен бірге бояңыз. Осы ерітіндіге үлгілері тікелей бояғыш, 1
концентрациясы құйып г / л, температура 70 9С бояу, ұзақтығы 10 минут.
Бояудан кейін талшықтарды шайып, құрғатыңыз және бояу қарқындылығын
салыстырыңыз;

Нәтижелерді жазыңыз.
3 тәжірибе. Концентрацияланған сілтілік ерітінділердің әр түрлі

талшықтарға әсері.
Мақсаты: концентрацияланған сілтілердің түс тұрақтылығына әсерін

зерттеу.
Жұмыс барысы: 1. Мақта, вискоза, лавсан және нейлон талшықтарын

бөлме температурасында 20% натрий гидроксиді ерітіндісімен 10 минут
өңдеңіз, содан кейін шайыңыз. Қорытындыларды жазу;

2. Нейлон мен лавсанның аз мөлшерін құрғақ пробиркаларға бөлек
салыңыз, пробирка көлемінің 1/3 бөлігін 40% натрий гидроксиді
ерітіндісімен құйып, қайнаған су ваннасында 30-40 минут өңдеңіз.
Қорытындыларды жазып алыңыз.

4 тәжірибе. Тотықтырғыштар мен органикалық еріткіштердің
талшықтарға әсерін зерттеу.

1.Натрий гипохлоритінің әрекеті
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Процедура: мақта мен жүннен алынған үлгілер әрбір ағартқыш
ерітіндісін өңдейді, 5 г / л концентрациясы 40-та шамамен20 С-да 20 минут. Мақта
талшығын пробирканың қабырғасына шыны таяқшамен басу арқылы
қысыңыз және оны пешке (шаюсыз) кептіріңіз. Жүннен жасалған талшықты
шайыңыз, оны сығыңыз, пробиркаға түпнұсқа, өңделмеген талшықты қосып,
қышқыл бояумен 5 минут қайнатыңыз.

Нәтижелерді жазыңыз.
2. Органикалық еріткіштердің әрекеті
Жұмыс барысы: жасанды талшықтардан (вискоза, ацетат жібегі)

сынамалар алыңыз және бөлме температурасында ацетонмен 10 минут
өңдеңіз.

Капрон мен лавсанды бөлме температурасында 80% құмырсқа
қышқылымен 10 минут өңдеңіз. Нәтижелерді жазыңыз.

Талшықтардың жану әрекеті
Сондай-ақ, талшықтарды танудың экспресс әдістері бар, олар үшін 0,2

× 0,2 см 2 өлшемді мата үлгіні алу жеткілікті . Тіндік үлгіні жабық электр
плитасының бетіне орналастырады, алдын ала 300-350 o С температураға
дейін қыздырады, егер үлгі 5-10 секунд ішінде балқып кетсе, онда оның
құрамында тек синтетикалық (нейлон, лавсан, хлор) немесе ацетат
талшықтары бар деген сөз. Егер сынама еріп кетпеген болса, оны пинцетпен
пластинадан шығарады, ауада салқындатады және зерттеу жалғасады. Егер
үлгі салқындағаннан кейін жұмсақ болып қалса және күйдірілген мүйіз иісін
шығармаса, бұл мата целлюлоза талшықтарынан жасалған дегенді білдіреді.
Мұндай үлгілерді талдауды жалғастырудың қажеті жоқ, өйткені
термотұрақты талшықтар (вискоза, мыс-аммиак, мақта, зығыр) химиялық
тазарту процестеріне төзімді. Күйдірілген мүйіздің иісі және қызған кезде
сынғыштықтың пайда болуы жүн талшықтарының бар екендігін көрсетеді.
Егер үлгіні қыздырғаннан және салқындатқаннан кейін қатты болып қалған
болса, онда матада талшықтардың қоспасы болады, оларды зертханада
толығырақ талдау қажет.

Хлор талшығын алкоголь шамының жалынында мыс сымға жағу
арқылы анықтайды. Сым жалынмен алдын ала күйдіріледі, талшықтарға
жеткізіледі, оның ұштары балқытылады және сымға бекітіледі. Содан кейін
талшықтары бар сымды жалынға енгізеді және талшықтың жануы мен
жалынның түсі байқалады. Егер талшықтарды жағу аяқталғаннан кейін
жалын көкке, содан кейін жасылға айналса, онда түсте хлор болады.

Талшық нейлон суық құмырсқа қышқылындағы ерігіштігімен
анықталады. Пипеткамен тамшы мата үлгісіне жағылады және оның бұзылуы
байқалады.

Ацетат талшығы оның ацетон немесе сірке қышқылындағы
ерігіштігімен анықталады. Ол үшін осы реактивтердің тамшысы мата
үлгісіне қолданылады - талшықтың еруі байқалады.

Триацетат талшығы оның хлороформдағы ерігіштігімен ұлпа үлгісіне
тамшы қолдану арқылы анықталады. Бұл талшықты ерітеді. Талдау түтін
сорғышында жүзеге асырылады.
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Лавсан талшығы қайнаған нитробензолда анықталады. Анықтау түтін
сорғышында жүзеге асырылады. 1 мл нитробензол пробиркаға құйылады,
қайнатылғанға дейін қызады және үлгіні орналастырғаннан кейін үлгінің
толық немесе ішінара еруі байқалады.

Егер талшық түрін анықтау күмән тудырса, қайнаған су ваннасында
қыздырылған перхлорэтиленмен сынақ жүргізуге болады. 10 × 15 см ұлпа
сынамасын қыздырылған еріткіші бар пробиркаға салады , содан кейін оны
алып тастайды, кептіреді және ұлғайтқыш әйнектің көмегімен өзгеру
дәрежесін (жиырылу, түс және т.б.) белгілейді. Егер айтарлықтай өзгеріс
байқалмаса, еріткішпен өңдеу қауіпті емес.

Экспресс-тану әдісінде қолданылатын реактивтердегі талшықтардың
ерігіштігі туралы мәліметтер кестеде келтірілген.

Кесте - кейбір реактивтердегі талшықтардың ерігіштігі
Еріткіш Температ

ура о С
Нитр
он

Хл
ор

Нейл
он

Лавс
ан

Жү
н

Ацет
ат

Триаце
тат

Күкірт
қышқылы 98%

20 R H R R H R R

Натрий
фенолаты

100 Оп. H R H R R R

Ацетон 20 H H H H H R R
Хлороформ 20 H H H H H H R
Құмырсқа
қышқылы

20 H H R H H R R

Нитробензол 211 H R N. U R H R R
Диметилсульф
оксид

100 R R R R H R R

Ескерту: P - ериді, H - ерімейді, Y - кішірейеді, Op - сарғыш түсті.

Зертханалық жұмыс №3

Тақырыбы: Бояу компоненттерін тану

Жұмыстың мақсаты: Дақтарды құрайтын компоненттерді тануға
үйрету.

Құралдар, керек-жарақтар : әр түрлі дақтары бар мата үлгілері,
шыны таяқшалар, сутегі асқын тотығы, 1% темір хлориді ерітіндісі, 1%
фенолфталеин ерітіндісі, 50% натрий тиоцианаты ерітіндісі, сірке қышқылы,
қышқылдар мен сілтілердің ерітінділері, мақта тампондары.

Жұмысты орындаудың теориялық негіздері.
«Бөлшектерді бөлу» бөлімінің мазмұнын қарастырыңыз
Дақтардың әр түрлі типтері өзіне тән ерекшеліктерге ие. Осы белгілер

арқылы сіз оның қандай дақ екенін анықтай аласыз.
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1. Май мен май дақтары - нақты шекарасы жоқ; ашық материалдарда
олардың түсі ашық сарыдан қара қоңырға дейін, ал қара материалдарда олар
негізгі тонға қарағанда күңгірт. Балғын дақтар әрдайым материалдың негізгі
тонусынан күңгірт, ескі дақтар материалдың негізгі тонусынан жеңіл болады.

2. Түсті май дақтары (бояу, ерін далабы, шарикті қалам пастасы, лак,
мастика) - ластану үшін тән түске ие және шекаралары жеткілікті айқын. Дақ
қартайған сайын қатты болады. Бояудың, лактың, мастиканың дақтарын
анықтау үшін, материалдың аумағын дақпен сумен ылғалдандыру қажет,
дымқыл жерде дақтар анық пайда болады.

3. Дақ протеині - дақтар , құрамында жануарлар ақуызы (тер, сүт, тамақ
дақтары) айқын шекарасы бар; түсі ашық сарыдан ашық қоңырға дейін;
материалдағы ақшыл аймақтар түрінде болуы мүмкін. Қартайған дақтар
негізгі қаттылыққа ие болады және негізгі тонға қарағанда қою түсті болады.

4. Қан дақтары - қызыл немесе ашық қоңыр түсті жаңа дақтар,
қартайған сайын түс күңгірт болады. Дақтар қатты, шекарасы айқын. Сутегі
асқын тотығының ыдырауы анықталады.

5. Шырынның, шараптың, жидектердің, лимонадтың, шайдың, кофенің
дақтары шекаралары айқын және өзіне тән түске ие (ашық сарыдан қара
қоңырға дейін). Қартаю кезінде дақтар ағарады. 1% темір хлоридін қолдану
арқылы анықталады.

6. Дат дақтары - жеткілікті айқын шекаралары бар; жиі металл
арматураның жанында орналасады; түсі ашық қызылдан қоңырға дейін.
Даққа сұйылтылған тұз қышқылымен қышқылдандырылған 50% натрий
тиоцианты ерітіндісінің 2-3 тамшысын жағу арқылы анықталады.

7. Парфюмериядан алынған дақтар сарыдан қоңырға дейін ерекше
иіске ие, уақыт өте келе олар жеңілдейді. Бумен әсер еткенде иіссудың иісі
шығады.

8. Сілтілік дақтар мата түсінің өзгеруіне әкеледі. Дақты тану үшін оның
бетіне 1% фенолфталеин ерітіндісін тамызады.

Жұмыс процесі:
1. Дақтармен матаның ұсынылған әр үлгісінде дақтың табиғатын оның

сыртқы белгілері бойынша анықтаңыз: пішіні, түсі, қаттылық дәрежесі, иісі
және жылтырлығы.

Кестеге бақылау деректерін енгізіңіз.
2. Дақтардың құрамын химиялық препараттарды қолданып анықтаңыз.

Кестеге деректерді енгізіңіз
Үлгі № Сыртқы белгілер Қолданылатын

химиялық заттар
Қорытынды

№ 4 зертханалық жұмыс

Тақырыбы: Дақтарды кетіру әдістері

Жұмыстың мақсаты: Өнімдегі дақтарды кетіруді үйрену
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Құралдар мен жабдықтар: Әр түрлі дақ кетіргіштер, мақта
тампондары, боялған мата үлгілері.

Жұмысты орындаудың теориялық негіздері.
«Дақтарды кетіру әдістері» бөлімін зерттеңіз
Барлық дақтар жаңа және ескі болып бөлінеді. Жаңа дақтарды кетіру

ескіге қарағанда оңайырақ. Уақыт өте келе дақ қалпына келтірілмейді,
өйткені дақ заты талшықпен және бояғышпен өте күшті химиялық байланыс
түзеді. Сондай-ақ, (дұрыс емес жаққа өткен) дақтарды кетіру ықтималдығы
аз. Дақтарды кетіру мүмкіндігі материалдың құрылымына байланысты. Мата
неғұрлым жұқа болса, онымен жұмыс істеу соғұрлым қиын болады. Үйілген
маталардағы ескі дақтарды кетіру мүмкін емес, ал оларды кетіру кезінде
қатты мехикалық әсер етуді қажет ететін дақтарды кетіру мүмкін емес. Күшті
әсер ету бояғыштың бұзылуына немесе қада қабатына зақым келтіруі мүмкін.
Бояғыш бар дақтарды (шарикті қалам, аяқ киімге арналған лак, косметика,
шарап, шай, кофе, шөптер), құрамында тотыққан майлар бар дақтарды
(жуылған майлы дақтар, құрғататын май, асфальт, шайыр) кетіру өте қиын.
Құрамында ақуыз (қан, тер, сүт) бар дақтарды кетіру өте қиын, өйткені ақуыз
қартайған кезде полимерленіп (коагуляцияланады), ерімейтін зат түзеді.

Дақтың құрамында әр түрлі заттар жиі кездеседі. Мұндай дақтар
күрделі дақтар деп аталады - салаттардан, майонезден, тұздықтардан алынған
дақтар. Мұндай дақтарды кетірудегі қиындық дақтың әр түрлі компоненттері
әр түрлі өңдеуді қажет ететіндігімен байланысты.

Жұмыс процесі. Біз әртүрлі дақтары бар үлгілерді алып, олардың
құрамын анықтаймыз және дақ кетіруге арналған құралдарды ұсынамыз.
Дақтарды кетірмес бұрын, бояғыштың препаратқа төзімді екеніне көз
жеткізіңіз. Ол үшін препараттың тамшысы өнімнің қатпарына немесе ішкі
тігісіне жағылады және 10-20 секундтан кейін . Мақта таяқшасымен сүртіңіз,
құрғатыңыз және бояудың беріктігін анықтаңыз. Егер бояу түсі өзгерсе
немесе түс өзгерсе, жұмсақ дайындықты таңдаңыз. Бояу тұрақты болған
кезде, дақ кетіргіш жасалады. Дәрі-дәрмектің біраз бөлігі даққа жағылады
және дақ толығымен жойылғанша мақтамен сүртіледі. Деректер кестеге
енгізіледі.

Үлгі нөмірі Дақ Жоюға дайындық Қорытынды

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. Майсыздандыру машиналарында өңдеуден бұрын дақтардың қандай

түрлерін кетіру керек.
2. Препараттың бояуға төзімділігі қалай анықталады?
3. Сия мен шарлы сияның дақтарын қалай дұрыс кетіруге болады
4. Ақуыз дақтарына қандай белгілер тән



93

№5 зертханалық жұмыс

Тақырыбы: Тікелей бояғыштармен бояу

Жұмыстың мақсаты: Бояу технологиясын оқып үйрену және мақта
маталарын бояу процесін зертханалық зерттеу.

Құралдар мен аксессуарлар: мата үлгілері, тікелей бояғыш, сода, ас
тұзы, тұрмыстық сабын, фиксингтер DCU, DCM, химиялық ыдыстар
(колбалар, стакандар, шыны таяқшалар, спирт)

Теориялық мағлұмат: Тікелей бояғыштар негізінен целлюлоза
талшықтарынан тоқылған маталарды бояу үшін қолданылады, өйткені бұл
бояғыштар оларға жоғары жақындығын көрсетеді. Бұл бояғыштардың
химиялық құрылымының ерекшеліктеріне байланысты. Бояу процесі түрлі-
түсті бөлшектердің ерітіндіден талшыққа ауысуын тездететін электролиттер
(бояу ерітіндісіндегі иондарға бөлінетін бейтарап тұздар) қатысуымен жүзеге
асырылады. Электролиттер түс интенсивтілігін жоғарылатады, ағынды суға
түсетін қалдық ерітіндісіндегі бояғыштың құрамын азайтады.

Тəжірибе 1. Мақта маталарын тікелей бояғыштармен бояу процесіне
температура мен электролиттің əсерін зерттеу.

Жұмыс барысы: мақта матасының үш үлгісін алыңыз. Олардың
әрқайсысын 100 мл су, 1 мл 5% сода ерітіндісі және 5 мл тікелей бояғыш
ерітіндісі бар бөлек стаканға бояңыз. Бояу бояудың химиялық құрылымына
байланысты температурада 20 минут бойы жүргізіледі.

Кесте - Әр түрлі бояғыштарға арналған бояу температурасы
Бояу Температура, о С
Тура сары 70
Тура ашық қызғылт сары 80
Тура қызыл 85
Тік қызғылт 80
Тікелей Бордо 70
Тік күлгін 75
Тура көк 90
Тура жасыл 80
Тікелей зәйтүн 65
Тура қоңыр 70
Тік қара 60

Екі мата үлгіні таңдалған бояуға арналған кестеде көрсетілген
температурада бояйды, ал үшінші үлгіні бөлме температурасында үнемі
араластыра отырып бояйды. 2 г бейтарап электролитті алыңыз. 20 минут
бояғаннан кейін, стаканға тұз қосыңыз (ыстық бояғыш ерітіндісімен), тағы
бір ұқсас бөлікті (2 г) тұзды стаканға суық ерітіндімен қосыңыз. Ерітінділерді
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жақсылап араластырыңыз (тұз ерігенше) және барлық үш үлгіні тағы 15
минут бояуды жалғастырыңыз. Бояудан кейін үлгілерді жылы сумен шайып,
құрғатыңыз. 1 және 3 үлгілерінің түс қарқындылығын салыстыра отырып,
температураның бояу процесіне әсері туралы қорытынды жасаңыз,
электролиттердің түс сапасына әсерін бағалаңыз.

Қорытындыларды жазып алыңыз.
Тəжірибе 2. Алынған дақтарды тікелей бояғыштармен бекіту

тəсілдерін оқып үйрену.
Процедура: Тікелей бояғыштармен боялған мақта үлгісін үш бөлікке

бөліп, оларды жууға арналған бояудың беріктігін тексеру үшін қолданыңыз.
Бір үлгіні салыстыру үшін емдеусіз қалдырды, екіншісі - сабында 50 мл DCU
бекіту қондырғысында, үшінші процедура 50 мл DMC бекітуші ерітіндісінде
70-80 шамамен С температурада 5 минут ішінде. Түсті бекіткеннен кейін
матаны үтікпен (шаюсыз) құрғатыңыз. 40 сабын-сода ерітіндісінде барлық
үш үлгілерін түсті және түсті тұрақтылық тексеру үшін сынамаларды
салыстыру бойынша үш үлгілерін әрқайсысы үшін, осы мақсат үшін S. ол
бүкіл ауданы үстінен түсті үлгі қарсы тығыз етіп ақ шүберекті қоса.
Осылайша дайындалған үлгілерді әрқайсысы бөлек стаканға г / л сабын және
3 г / л тұз бар 3 мл ерітіндіге салыңыз . Өңдеу сабын-сода ерітіндісі 40-50
температурада 20 минут бойы жүзеге асырылады бойынша С, содан кейін
үлгілері жылы сумен шаяды және кептірілген болды.

Ақ матаның боялғанына және боялған үлгілердегі түс
қарқындылығының өзгеруіне назар аударыңыз. Жууға арналған дақтардың
төзімділігі және тікелей бояумен дақтардың тұрақтылығын арттыру
мүмкіндіктері туралы қорытынды жасаңыз

№ 6 зертханалық жұмыс

Тақырыбы: Тоқыма материалдарын қышқыл бояумен бояу

Жұмыстың мақсаты: Бояу технологиясын зерттеу және ақуыз бен
полиамид талшықтарын бояу процесін зертханалық зерттеу.

Құралдар мен керек-жарақтар: жүн және полиамид талшықтарының
үлгілері, қышқыл бояғыш, күкірт қышқылы, сірке қышқылы, натрий
сульфаты, су.

Химиялық шыныдан жасалған бұйымдар (колбалар, стакандар, шыны
таяқшалар, спирт шамы).

Теориялық негіз : Қышқыл бояғыштар целлюлоза талшықтарына
жақындығын көрсетпейді. Олар қышқылдардың қатысуымен ақуызды және
полиамидті талшықтарды бояуға қолданылады.

Тәжірибе 1 . Ақуызды және полиамидті талшықтарды қышқыл
бояғыштармен бояу процесіне температураның әсерін зерттеу.

Жұмыс барысы: 100 мл бояғыш ерітіндісін дайындаңыз:
Қышқыл бояғыш          0,5 г;
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Күкірт қышқылы          1,0 мл;
Су                                    100 мл- ге дейін.
Шешім 60 дейін қызады үшінС, және екі бөлікке (50 бөлінеді мл әрбір

стакан). Әр ерітіндіге жүн талшығының және нейлон матаның (бірдей
салмақтағы) үлгілерін салыңыз. Температурада бірінші шыныдан 60 30
минут үлгілерін бояу бойынша С, екінші - рефлюкс астында. Содан кейін
сынамаларды ағын сумен шайыңыз және құрғатыңыз.

Бояғыш ерітінділерінің түсінің өзгеруіне және полиамид пен жүн
талшықтарының бояу қарқындылығына назар аударыңыз. Бояу процесіне
температураның әсері туралы қорытынды жасаңыз. Полиамид пен ақуыз
талшықтарының түрлі-түсті қарқындылығының себебін түсіндіріңіз.

Тәжірибе 2 . Қышқыл бояумен бояу процесіне бейтарап тұздардың
(электролиттердің) әсерін зерттеу.

Жұмыс барысы: 0,05 г қышқылды бояғыш пен 5 мл 10% сірке
қышқылынан тұратын 100 мл бояғыш ерітіндісін дайындаңыз . Ерітінді екі
бөлікке бөлінеді ( әр стаканда 50 мл) және бір стаканға 3 г бейтарап
электролит (Na 2 SO 4 ) қосыңыз. Жүн талшықтарын бояғыш ерітінділерге
салыңыз, қайнау температурасында 30 минут бояңыз, содан кейін сынап
шайыңыз және құрғатыңыз. Дәл сол шарттарда қайта бояу үшін
пайдаланылған бояғыш ерітінділерін қолданыңыз.

Бастапқы және қолданылған бояғыш ерітінділеріндегі бояу үлгілерінің
интенсивтілігі мен біртектілігінің айырмашылығына назар аударыңыз.

Қорытынды жасаңыз және жазыңыз.

№7 зертханалық жұмыс

Тақырыбы: Тоқыма материалдарын белсенді бояғыштармен бояу

Мақсаты: целлюлоза маталарын белсенді бояғыштармен бояу
технологиясын оқып үйрену

Құралдар мен керек-жарақтар: мақта мен нейлон матасының
үлгілері, белсенді бояғыш, электролит ( NaCl немесе Na 2 SO 4 ), су, БАЗ,
стакандар, алкоголь шамы, шыны таяқшалар.

Бояғыштар белсенді бояғыштар деп аталады, олардың
молекулаларында белсенді топ болады, соған байланысты олар бояу
процесінде талшықтардың реактивті топтарымен химиялық әрекеттесуге
түседі. Нәтижесінде бояғыштар талшыққа мықты ковалентті байланыстар
көмегімен бекітіледі.

Реактивті бояғыштар гидроксил топтарымен де, талшықтардың амин
топтарымен де әрекеттеседі. Осыған байланысты олар целлюлозалық тоқыма
материалдарын да, ақуызды және полиамидті материалдарды бояу үшін
қолданылады. Алайда целлюлоза мен ақуыз талшықтарынан өнімдерді бояу
технологиясы басқаша.
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Тәжірибе №1. Белсенді бояумен бояу технологиясын оқып үйрену
Бояу екі сатылы схема бойынша жүзеге асырылады. Бірінші кезеңде

бояу бейтарап ортада бояғыштың максималды сорбциясы (электролиттің
қосылуы) және оны тоқыма материалының ішінде максималды біркелкі
таралуы пайда болған жағдайда жүзеге асырылады. Бояудың екінші кезеңі
бояғыштың талшықпен химиялық ковалентті байланысын қамтамасыз ететін
сілтілі ортада жүргізіледі.

Жұмыс процесі:
Рецепт бойынша 50 мл бояғыш ерітіндісін дайындаңыз:
0,2 г бояу
Электролит 1.0г
Су (50 0С) 50 мл

1 кезең. Мақта мен нейлон матасының екі сынамасын дайындалған
ерітіндіде 40-50 0С температурада 20 минут бойы бояйды.

2 кезең. Ерітіндіге 10 мл 10% сода ерітіндісін қосып, бояуды тағы 10
минут жалғастырыңыз.

2 г / л концентрациясы бар БАЗ жуғыш затының ыстық ерітіндісінде,
содан кейін суық ағын сумен шайыңыз. Нейлон үлгіні құрғатыңыз. Мақта
матасынан гидролизденген бояуды кетірудің толықтығын келесідей
тексеріңіз. Жуылған дымқыл боялған сынамаға ақ матаны жағып, үтікпен
құрғатыңыз. Мұндай кептіруден кейін ақ фонның көлеңкеленуі жуылғаннан
кейін қалған боялмаған бояғыштың мазмұнын сипаттайды.

Қорытынды жасаңыз және жазыңыз.

Тәжірибе №2 Белокты және полиамидті талшықтардан тоқыма
материалдарын белсенді бояғыштармен бояу

Барысы:
Келесі рецепт бойынша 50 мл белсенді бояғыш ерітіндісін дайындаңыз:
Белсенді бояғыш     0,2г
Сірке қышқылы      1,0мл
Су (70-80 0С)           50мл

Жүн талшығының, нейлонның және мақта матасының үлгілерін
дайындалған ерітіндіге салыңыз және оны араластыра отырып қайнатыңыз.
20 минут бойы 95-98 0С температурада бояйды . Содан кейін ерітіндіні 80 0С-
қа дейін салқындатып, 0,2 г натрий гидрокарбонатын қосып, осы
температурада тағы 10 минут бояуды жалғастырады, сынамаларды ыстық
(70-80 0С) сумен жуады , содан кейін салқын ағынды су және құрғатыңыз.

Үлгілердің түс қарқындылығын салыстырыңыз. Бақылау деректері мен
қорытындыларын жазыңыз.
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№8 зертханалық жұмыс

Тақырыбы: Синтетикалық талшықтардан тоқыма
материалдарын дисперсті бояғыштармен бояу

Мақсаты:Әр түрлі талшықтардың салыстырмалы бояуын бағалау

Құралдар мен керек-жарақтар: мата үлгілері, дисперсті бояғыш,
беттік белсенді зат, мензуркалар, шыны таяқшалар, алкоголь шамы.

Теориялық негіз: ацетатты жібек пен синтетикалық талшықтарды
бояу үшін дисперсті бояғыштар синтезделді. Олар иондарда
диссоциацияланбайтын бояғыштар класына жатады, өйткені олардың
құрамында молекулаларда сульфо- немесе карбоксил топтары жоқ. Осыған
байланысты олар суда нашар ериді және құрамында беттік активті заттар бар
сулы суспензия түрінде қолданылады. Синтетикалық талшықтардың (әсіресе
полиэстер) үлесінің ұлпаның ұлғаюына байланысты тоқыма шикізатының
жалпы балансында дисперсті бояғыштар мен олардың ассортименті өндірісі
жыл сайын артып келеді.

Тест №1 Әр түрлі талшықтардың салыстырмалы бояуы
Жұмыс барысы: бояғыштың судағы тұрақты суспензиясы түрінде

бояу ваннасын дайындаңыз. Осы мақсатта 0,3 г дисперсті бояуды 5 мл 1%
БАЗ ерітіндісімен сүртіңіз, бояу ерітіндісінің қажетті көлеміне (100 мл) 20 мл
ыстық су қосыңыз.

Бояғыш ерітіндіге нейлон матасының, ацетат және полиэфир
талшықтарының үлгілерін енгізіп, бояуды бастаңыз, ерітіндінің
температурасын біртіндеп 89-90 0 С дейін жеткізіңіз . Бояу ұзақтығы 20
минут. Боялған талшықты материалдарды ыстық сумен шайыңыз, БАЗ
ерітіндісімен (1 г / л) 80 0С температурада өңдеңіз және соңында жылы сумен
шайыңыз.

Бірдей жағдайда боялған әр түрлі талшықтардан алынған үлгілердің
түс қарқындылығын бағалаңыз. Қорытындыларды жазып алыңыз.

Тәжірибе № 2. Ерітіндідегі бояу температурасы мен беттік-белсенді
заттың бояудың полиамидті талшықпен сорбциялануына әсерін зерттеу.

Жұмыс барысы: Суспензия түрінде 150 мл бояғыш ерітіндісін
дайындаңыз. Ол үшін 0,5 г дисперсті бояуды 150 мл ыстық (70-80 ° C) сумен
араластырыңыз. Алынған суспензияны әрқайсысы 50 мл-ден үш стаканға
құйыңыз және мұқият араластырыңыз. Бірінші және екінші стакандарға 10 г /
л концентрациясы бар 10 мл БАЗ ерітіндісін енгізіп, үшіншісіне енбеңіз.

Мұқият нәтижесінде суспензия араластырыңыз көзілдірік әр орны
нейлон үлгідегі мата және 20 минут бойы оларды бояу, 95-98 температурада
бірінші және үшінші көзілдірікте 0С, 60 температурада екінші шыныда 0бояу
кейін С., сынамаларды жуу б және салқын су және құрғақ.
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Боялған үлгілерді түс қарқындылығы мен біртектілігі бойынша
салыстырыңыз. Бояу сапасына бояу температурасының әсері (1 және 2
үлгілерді салыстыру арқылы) және беттік активті заттардың (1 және 3) болуы
туралы қорытынды жасаңыз. Қорытындыларды жазып алыңыз.

Тәжірибе № 3. Полиэфир талшықтарын бояу процесін күшейту
мүмкіндіктерін зерттеу.

Жұмыс барысы: Бояғыш ерітіндісін дайындау. Бояғыш суспензиясы
мен интенсификатор ерітіндісін бөлек дайындаңыз. Суспензия алу үшін 0,3 г
дисперсті бояуды 5 мл 1% БАЗ ерітіндісімен сүртіңіз де, оған 50 мл ыстық су
қосыңыз. Күшейткіш ерітінді алу үшін 0,3 г nap-нафтолды 50 мл қайнаған
суға ерітіңіз. Β-нафтолдың орнына күшейткіш ретінде бензил спиртін,
дифенил, бензой немесе салицил қышқылын қолдануға болады. Бояғыш пен
күшейткіш ерітінділерді бірге ағызып алыңыз.

Бояу. Бояу ерітіндісіне полиэстер шүберегін салып, қайнау
температурасында 20 минут бояйды (сұйықтықтың көлемін тұрақты
ұстаңыз). Бояудан кейін үлгіні ыстық сумен шайып, құрғатыңыз. Түстің
қарқындылығын салыстырыңыз. Қорытындыларды жазып алыңыз.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
             
1. Табиғи және өсімдік тектес талшықтарды атаңыз.
2. Жануарлар талшығының негізгі көзі.
3. Табиғи жібек қалай алынады?
4. Вискозды маталарға арналған шикізат қандай?
5. Көміртекті тізбекті полимерлерден алынған талшықтарды тізімдеңіз.
6. Гетерохейндік полимерлерден алынған талшықтарды тізімдеңіз.
7. Жану реакциясы арқылы талшықтардың қандай түрлерін оңай

анықтауға болады?
8. Органикалық еріткіштерде қандай талшықтар ериді?
9. Целлюлоза эфирлерінен алынған қандай талшықтар бар?
10. Ластану қандай кластарға бөлінеді?
11. Ерімейтін ластаушы заттардың негізгі көзі қандай?
12. Көше шаңына қандай ластану кіреді?
13. Маталардың ластануы немен анықталады?
14. Ластануды бағалаудың қандай әдістері бар.        
15. Жүнді маринадтау процесінің мәні неде?
16. Табиғи тері мен былғарыдан бұйымдарды бояу әдістерін атаңыз
17. Бояу процесі қандай операцияларды қамтиды?
18. Табиғи тері пен теріні бояу үшін қандай бояғыштар қолданылады?
19. Бояғыш синтандардың қышқыл бояғыштардан айырмашылығы

неде?
20. Бояу процесінің кезеңдерін және олардың ұзақтығын атаңыз.
21. Целлюлоза талшықтарын тікелей бояғыштармен бояу химиясын

беріңіз.
22. Реактивті бояғыштармен бояудың қандай кезеңдері бар?
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23. Қандай бояу режимдері 98-100 о С температурада бояу ерітіндісін
қолдануды қажет етеді ?

24. Целлюлоза талшықтарын тікелей бояғыштармен бояудың мәнін
сипаттаңыз.

25. Талшықты материалдардың қоспаларынан жасалған бұйымдарды
бояу әдістері және оларды бояудың негізгі мәселелері қандай?

26. Дисперсті бояғыштармен бояудың қандай әдістері бар?
Интенсификаторлардың рөлі қандай?

27. Полиакрилонитрил талшықтарын катионды бояғыштармен бояу
химиясын беріңіз.

28. Химиялық тазалауға және бояуға түсетін өнімдерді қандай топтарға
бөлуге болады

29. Өнімдерді пайдалану кезінде қандай ақаулар пайда болады?
30. ақаулар қандай , химиялық байланысты.
31. Жасанды және табиғи терідің коньки мен құлауына не себеп?
32. Табиғи теріден бұйымдарды қабылдау кезінде сізге нені ескеру

керек.
33. Кілемдер мен кілемшелерді өңдеуге қабылдау ережелері.

Қысқаша қорытындылар: Осы модульді оқығаннан кейін студент
өнімдерді бояу технологиясын біледі. Тоқыма материалдарының, табиғи
және жасанды былғары және тері материалдарының, өнімдердегі бояғыш
заттардың талшықты құрамын таниды. Ол бояу алдында дайындық
жұмыстарын өз бетінше жүргізе алады, тоқыма және былғары бұйымдарын
бояудың технологиялық режимін таңдай алады. Өнімдерді бояудың
технологиялық процесінің операцияларын орындау, бояуға арналған
технологиялық жабдықты күтіп ұстау. Бояу жұмыстары кезінде қауіпсіздік
шараларын сақтауды бақылау. Бояу сапасын қолданыстағы ережелерге
сәйкес анықтаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі және қосымша дереккөздер:

1. Андросов В. Ф. Крашение синтетических волокон. М., 1984.
2.Химия и технология кожи и меха. Под ред. Страхова И. П. М., 1985.
3.Аронина Ю.Н. Технология выделки и крашения меха. М., 1984.
4.Беленький Л. И., Росинская Ц.Я., Олтаржевская Н.Д. Крашение и

печатание текстильных материалов из смесей природных и химических
волокон. М.,1987
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2-БӨЛІМ. ХИМИЯЛЫҚ ТАЗАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОЦЕСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУЖӘНЕ БАСҚАРУ

Оқытудың мақсаты. Осы модульді аяқтағаннан кейін студенттер:             
1.Өнімнің ассорртименті мен таңбалауын білу;
2. Киімнің ластануының сипаты мен себебін, бұйымдардың тозу

дәрежесін анықтаңыз;
3. Киімнің жұмыс кезінде пайда болған ақаулары мен ақауларын

анықтаңыз;
4. Өнімдерді химиялық тазалауға қабылдау және құжаттаманы

рәсімдеу;
5. Өндірістік партияларды қалыптастыру процесін жүргізу;
6. Әр түрлі жағдайда өнімдерді тазарту әдістерін орындау;
7. Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылымын, жұмыс ережелерін

және оған күтім жасауды білу;
8. Өнімдерді органикалық еріткіштермен және сулы ортада өңдеңіз;
9. Киімді әр түрлі өңдеудің технологиялық карталарын құрастырыңыз;
10. Судың кермектігін және оны жұмсарту әдістерін анықтаңыз;
11. Жуу және сіңдіру ерітінділерін дайындаңыз;
12. Қолданылатын химиялық материалдар мен СЖС-тің шығын

нормаларын білу;
13. Өнімді өңдеу сапасына қойылатын талаптарды бақылау;
14. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың сипаттамаларын білу;
15. Зығыр матаны, «аква-тазалау» өнімдерін, химиялық тазалау

режимдерін бақылау;
16. Өнімнің ассортиментіне байланысты ылғалды термиялық өңдеудің

технологиялық реттілігі мен режимдерін анықтаңыз;
17. Өнімді өңдеу сапасына қойылатын талаптарды анықтаңыз;
18. Технологиялық процестің барлық кезеңдерінде неке түрін

анықтаңыз және белгілеңіз;
19. Кәсіпорын аумағында және өндіріс орындарында қауіпсіздіктің

жалпы талаптарын орындау;
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Курстың схемасы:

Алдын ала талаптар: студенттер осы модульмен жұмысты бастамас
бұрын «Тігін бұйымдарының материалдары», Физикалық және коллогдтық
химия», «Аналитикалық химия», «Химиялық тазалау және киімді бояу
кәсіпорындарының жабығы» пәндерін оқып үйренулері керек.

Қажетті оқу материалдары:
- мамандандырылған оқу-әдістемелік құралдар (МЕМСТ, химиялық

тазалауға арналған нормативтік құжаттар, киімдерді жуу, «аква тазалау»,
әрлеу жұмыстары);

- жеке қорғану құралдары (халат, қолғап, көзілдірік);
- еріткіштер ПХЭ, TCE, ақ рух;
- Химиялық шыныдан жасалған бұйымдар (стакандар, колбалар,

бюреткалар, шыны таяқшалар, мақта жастықшалары, шпателдер);
- химиялық реактивтер (қышқылдар, сілтілер)
- түрлі маталардың үлгілері.

Кіріспе
Бұл модуль химиялық тазалауға, өнімдерді «аква тазалауға», кір жууға

және әрлеу жұмыстарына қажетті білім, білік және дағдыларды сипаттайды.
             

  

  

КМ 3 Орындалған жұмыстар көлемін есепке алу
және сапасын бақылауды жүзеге асыру
 

КМ 2 Бұйымдарды химиялық өңдеуің
технологиялық үдерістерін ұйымдастыру және
басақру (тазалау, тоқыма және тер бұйымдарын
бояу, кір жуу) 

КМ 1 Тоқыма материалдардың, табиғи, жасанды
тері материалдардың техникалық процесін
ұйымдастыру, бұйымдардағы дақты кетіру заттары 
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2.1. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды қабылдау және
дайындау ерекшеліктері

2.1.1. Тігін бұйымдарының ассортименті

Өнімдерді химиялық тазалауға қабылдау қабылдау пунктінде жүзеге
асырылады. Жинау пунктінде ластанған заттарды қабылдауға, дайындауға
және сақтауға, сондай-ақ таза өнімді сақтауға және жеткізуге арналған бөлек
бөлмелер болуы керек. Химиялық тазалау мен бояуға өнімнің өте кең
ассортименті ұсынылады, олар өндіріс тәсілдерімен, мақсатымен,
безендірілуімен, талшықты құрамымен ерекшеленеді. Өнімдердің негізгі
бөлігі (шамамен 95%) сыртқы киімдер, қалғаны тұрмыстық заттар: кілемдер,
көрпелер, көрпелер, перделер, жастықтар. Өнімнің барлық алуан түрлілігін
келесі топтарға бөлуге болады: тігін, трикотаж, теріден жасалған бұйымдар,
бас киімдер, кілемдер және пердеден жасалған бұйымдар. Тағайындалған
киімдер тұрмыстық, спорттық, ведомстволық және арнайы болып бөлінеді.
Түрдің әрқайсысында сыртқы киім, жеңіл көйлек, іш киімдер ажыратылады.
Жынысы мен жасына қарай киім ересектерге және балаларға арналған
бұйымдарға бөлінеді. Ересектерге арналған өнімдер ерлер мен әйелдерге
бөлінеді; балалар - мектепке дейінгі және мектеп жасындағы ұлдар мен
қыздарға арналған. Пайдалану уақыты бойынша киімдер жазғы, қысқы,
көктемгі-күзгі (деми-маусымдық) және маусымаралық болып бөлінеді.
Дайындау әдісі бойынша олар кесілген (тігілген), тоқылған, аралас киімдерді
ажыратады. Кесілген (тігілген) киімнің бөлшектері жіптермен, желімдермен,
дәнекерленген қосылыстармен бекітіледі. Тоқылған киімдер бір жіптен
немесе ілмектерге бүгіліп, біріктірілген жіптер жүйесінен жасалады. Кесілген
бұйымдар заманауи киімнің негізін құрайды. Тігін бұйымдары түрлеріне
қарай бір қабатты (көйлектер, жейделер) және көп қабатты (пальто,
курткалар, курткалар, курткалар және т.б.) болуы мүмкін. Сыртқы киімге
шинель мен костюм және көйлек бұйымдары кіреді. Пальто бұйымдары
пальтоны, қысқа пальтоны, курткаларды, шинельдерді, бұршақ
күртешелерін, плащтарды біріктіреді. Костюм және көйлек бұйымдарына
куртка, куртка, куртка, жилет, шалбар, юбка, сарафан, көйлек, шапан, көйлек
және т.с.с. тоқылған бұйымдарды тоқу, кесу және оларды шығару тәсілімен
біріктіруге болады. Жоғарғы трикотажға секіргіш, куртка, пуловер, көйлек,
костюм, жемпір кіреді. Теріден жасалған бұйымдар табиғи немесе жасанды
теріден жасалуы мүмкін. Пальто мен шалбар жиынтықтары, пальто және
комбинезон балалар киімі ассортиментінде кең таралды. Перде-тюль
бұйымдарының ассортиментінде перделер, төсек жапқыштар, шапандар
басым.

Қабылдау кезінде өнімдер тапсырыс берушінің қатысуымен мұқият
тексеріледі. Ресивер клиентке жаңа қызмет түрлері туралы хабарлайды,
тапсырысты өңдеудің ықтимал нұсқалары туралы кеңес береді және қалаған
опциямен келіседі. Түймелер мен басқа арматура еріткіштің төзімділігіне
тексеріледі. Мұны істеу үшін еріткіштің тамшысы дұрыс емес жағына
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қойылады, оны парақпен жабады, егер ол жабысып қалса, онда керек-
жарақтар мұқият алынып тасталады. Сондай-ақ, өнімнің алдыңғы жағындағы
түймелерді бекіту үшін қолданылатын біріктірілген, ішкі металл түймелерді
кесіп тастау қажет. Металл түймелер бұйымдарға зақым келтіруі мүмкін
(терінің сызаттары мен тесіктері, тоқылған бұйымдардың деформациясы).
Костюмдерді қабылдау кезінде матаның иілу орындарындағы жағдайына
(жеңнің төменгі жағы және шалбардың төменгі бөлігі), сондай-ақ ең үлкен
үйкеліске назар аударылады. Жойылған учаскелер болған кезде тапсырыс
берушіге әрлеу құралдары, майлы заттар мен ластаушы заттардың жуылуы
салдарынан көзге көрінетін қиратудың артуы туралы хабарлау қажет.
Шалбардың бүктелген сызығында үйде үтіктеу кезінде күйіп кететін жерлер
болуы мүмкін. Қаптау матасының күйін мұқият тексеріп, егер зақымдалса,
төсемді ауыстыруға кеңес беріңіз. Кіріс кезінде қалталарды бұрап, бөтен
заттарды (құжаттар, ақша, қаламдар, темекілер, оттықтар және т.б.) алып
тастау керек, олар жуу кезінде жойылады және басқа өнімдердің жойылуына
немесе түсінің өзгеруіне, дақтардың пайда болуына әкеледі. Пальто қабылдау
кезінде (қысқы және деми-маусымда) - егер пальто қадалы матадан тігілген
болса, қалыңдататын жерлерде (тігістерде) сүртуге, иілуге (манжеттер,
жағалар бойынша тігу), тұрақты мехикалық әсерге (жеңнің, ілмектердің,
қалталардың қатпарлары, астындағы алаңға) назар аударған жөн. белбеу).
Молейдиннің болуына назар аударыңыз, өйткені өңдеу кезінде бұл ақау
күшейеді. Тері терісінің немесе жағасының күйіне ерекше назар аударыңыз.
Ескі және тозған тері өңдеу кезінде нашарлауы мүмкін. Тері терісі ақырын
мыжылған болуы керек, егер жүні ескі немесе сапасыз болса, манипуляция
кезінде жүн өзіне тән сыбдыр шығаруы және жанасқан кезде қатал болуы
мүмкін. Сондай-ақ, сіз терінің пластинасының тұтастығына (таз дақтар,
үйкеліс, саңылаулар) және теріні материалға тігетін жерлердегі бүлінулерге
назар аударғаныңыз жөн (жыртылу, тері тақтасының жиегінің жұқаруы).
Егер табиғи немесе жасанды былғарыдан немесе күдеріден жасалған әрлеу
болса, оны мұқият қарап шығыңыз. Жұмыс кезінде әрлеу презентациясының
айтарлықтай нашарлауы байқалады (тозу, деламинация, жарықтар,
пленканың толық бұзылуы және қадалар жабыны, бояудың аршу).
Органикалық еріткіштерде өңдеуден кейін пластификаторды полимерлі
материалдан жууға болады, бұл материалдың қаттылығына немесе оның
бұзылуына әкеледі. Жақында материалды тігудің орнына қатпарды бекіту
үшін жабысқақ таспаларды қолдану тәжірибесі кең таралды. Жұмыс кезінде
жабысқақ таспа қатты зақымдалады (қатпар желімделеді), ақау өңдеуден
кейін күшейеді.

Синтетикалық немесе мамықтан жасалған үлкен көлемді оқшаулағышы
бар плащ матадан тігілген пальто мен курткалар, оқшауланбаған пальто мен
пиджак - мұндай бұйымдарды қабылдау кезінде олардың тігілуіне ерекше
назар аудару қажет. Оқшаулау ретінде әртүрлі синтетикалық сусымалы
материалдар қолданылады. Жұмыс кезінде полимерлі желім ішінара
жойылады және талшықтар бүкіл кенепте қайта бөлінеді. Өңдеуден кейін бұл
ақаулар күшейеді, бұл кенептің жарылуына, кесектердің пайда болуына және
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үйінділердің жоғалуына әкеледі. Егер оқшаулау көбінесе көрпемен немесе
көрпемен жабылмаса, онда оқшаулау жыртылып, оны тігістердегі бекіту
нүктелерінен жұлып алып, кесек етіп соғуы мүмкін. Егер жылытқыш ретінде
мамық пен қауырсын толтырғышы қолданылса, сіз бұйымның мамық пен
қауырсыннан жасалған бұйымдарды тігу технологиясын бұзбай тігілгендігіне
көз жеткізуіңіз керек. Өнімді көрпемен тоқу керек (сызықтар арасында 15-20
см-ден аспауы керек), мамықтан жасалған толтырғышты тығыз материалдан
жасалған жастықшаға салу керек. Егер бұл шарттар орындалмаса, онда өңдеу
кезінде толтырғыш кесекке айналады. Зақымдануды анықтау үшін өнімді
мұқият тексеру қажет, өңдеу кезінде үлпектер мен қауырсындардың тесіктер
мен жыртықтар арқылы жоғалуы мүмкін.

Пиджактар мен пальто өндірісінде өнімнің су өткізбейтіндігін
қамтамасыз ету үшін пленка жабыны бар материалдарды қолдануға болады.
Ең үлкен мехикалық әсер ететін жерлерде пленка жабынының тұтастығына
назар аудару қажет, егер аздап зақымдалса (жарықтар, үйкеліс, ісіну) болса,
тапсырыс берушіге ақаудың артуы туралы ескерту қажет. Полимерлі пленка
жабыны өте шетін және қызмет ету мерзімі аз. Толық майлы түсті дақтарды
(мазут, шайыр, майлы бояу, шарикті қаламдар үшін паста) және басқа да ескі
дақтарды пленка жабындысынан алып тастау мүмкін емес, оның зақымдану
ықтималдығы өте жоғары.

Плащ матадан тігілген бұйымдарда су ағып, дақтар жиі пайда болады,
бұл осы бұйымдардың жұмыс жағдайымен түсіндіріледі (қар, жаңбыр).
Мұндай өнімдерді органикалық еріткіштерде өңдегеннен кейін суды
қосымша өңдеуге жіберу керек. Көптеген плащ маталарының түс
тұрақтылығы төмен, сондықтан өңдеу кезінде бояғыштың аздап ыдырауы
мүмкін және өнім ақтығына ие болады. Қолдану кезінде ақшылдық қатты
үйкелістен пайда болады. Қою түстерге боялған (қара, жасыл, қоңыр, көк,
күлгін, қызыл) маталардан жасалған бұйымдарда өңдеуден кейін күйіп
кеткен жерлер қатты байқалады.

Пиджактар, шалбарлар, көйлектер, белдемшелер - бұл өнімдерді
қабылдау кезінде өнімдерге мехикалық әсер ететін жерлерге ерекше назар
аудару қажет: жеңдер қатпарлары, жеңдер мен шалбарлардың манжеттері,
қалталар, жағалар. Шалбарда деформация көбінесе тізе аймағында болады,
мата созылып, «фонарь» құрайды. Тоқылған көйлектер мен белдемшелер
үйде дұрыс жуылмаса, деформациялануы мүмкін (созылу, қысылу,
қыстырылу). Сіз тордан, тоқылған материалдардан, жұқа маталардан (газ,
шифон, вул) жасалған көйлектердің жиектерін мұқият қарап шығуыңыз
керек, өйткені бұл материалдардың беріктігі төмен болғандықтан, олар
жұмыс кезінде бұзылуы мүмкін. Бисер, шыны моншақтар, ринстондар
мұқият тексеруді қажет етеді. Егер әрлеу бөліктері зақымдалған болса, бояу
қабығы алынып тасталса, эмаль зақымдалса, жарықтар, чиптер болса), онда
бұл түбіртекте көрсетілуі керек. Егер әрлеу өңдеуге төтеп бермесе, онда оны
иіру керек, ал өңдеуден кейін оны бұйымға тігу керек. Үйде дұрыс емес
үтіктеу шалбардың «жебелерінде» жиі кездесетін опалдарды тудырады. Бұл
ақаулық емдеуден кейін күшейеді және ақшыл аймақтар түрінде көрінеді.
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Блузкалар, жейделер, трикотаждар (жемпір, жемпір, юбка) -
трикотажды қабылдау кезінде саңылауларды анықтау, мұқият болу,
ілмектерді түсіру, ілмектерді мұқият қарап шығу керек. Үйде дұрыс жуу
болмаса, өнім кішіреюі, деформациялануы және құлап кетуі мүмкін.
Химиялық тазалау бұл ақауларды жоя алмайды. Қабылдау кезінде жағаға,
манжеттерге, шынтаққа, қолтыққа назар аудару керек. Бұл жерлерде бояудың
қажалуы, қозғалуы, терден шығуы қатты көрінуі мүмкін. Жіңішке
маталардағы дақтарды және терлеуді кетіру өте қиын, өйткені күшті әсер
(мехикалық және химиялық) мата мен бояғышты зақымдауы мүмкін. Түскен
кезде клиентке дақтардың пайда болуының ықтимал көрінісі туралы ескерту
керек, өйткені ластануды құрайтын заттар бояғышты жиі бұзады және бұл
ақау тазалаудан кейін пайда болады.

Жасанды және синтетикалық жүннен жасалған тондар және жасанды
жүнмен оқшауланған бұйымдар - тондарды қабылдау кезінде оларды келесі
ақауларды анықтау үшін мұқият зерттейді: жүннің құлауы мен көлбеуі,
рельефтік қалыптың бұзылуы, опалдың болуы және күйіп қалуы Жүннің
астын тексеріп, латексті сіңдіру күйін және жүннің тоқылған негізін
анықтаңыз. Егер тоқылған негізде қара дақтар болса, латексті сіңдіру қабаты
бос немесе түсі өзгерген болса, көгеру дақтары пайда болады, матада
мехикалық зақымданулар болады, содан кейін тапсырыс беруші алған кезде
олар өнімге зақым келуі мүмкін екендігі туралы ескертіледі. Жасанды тері
өнімдері өте күрделі. Олар жоғары (+ 30-35 о С- тан жоғары ) температураға
да (-25-30 оС- тан төмен) шыдамайды , жоғары ылғалдылық пен шамадан тыс
құрғақтыққа нашар төзеді. Қолайсыз факторлардың әсері талшықтың
құрылымдық тұтастығының бұзылуына әкеледі. Талшық сынғыш болып,
жылтырлығы мен икемділігін жоғалтады, киіз басады, шаштың ұштары
күшін жоғалтады және қопсытылады. Мұның бәрі өнімнің
презентациясының айтарлықтай жоғалуына әкеледі. Барлық осы ақаулар
өңдеуден кейін артуы мүмкін.

Табиғи теріден жасалған бұйымдар (тондар, қысқа тондар, жилеттер,
жағалар, бас киімдер) - бұл өнімдерді қабылдау кезінде ет күйіне (тері
тақтасының тігісті жағы), терінің бөлшектерінің тұтастығына (саңылаулар,
жыртықтар, таз жерлер), терінің пайда болуына ( күйіп кету, көлбеу, қоқыс).
Еттің күйін терінің пластинасын аздап ұсақтау арқылы анықтауға болады,
егер жүн ескі, үлпілдек, өндіріс процесінде артық кептірілген, дұрыс емес
немесе нашар иленген болса, онда бұл пергаменттің сыбдырымен (крекинг)
анықталады. Егер денеде, дақтарда, қараңғы жерлерде, көгеруде тән емес түс
болса, онда мұндай өнімді өңдеуге болмайды, өйткені жүннің зақымдану
ықтималдығы өте жоғары. Терінің шикізатының сапасыздығы терінің
тақтайшасының қаттылығымен, терінің қалыңдатылған немесе жіңішкерген
жерлерінің болуымен, шаштың көп төгілуімен, етінде жеңіл нүктелердің
болуымен (тірі кезінде жануардың жәндіктер шағуының іздері) көрінеді.
Көбінесе мехикалық зақым (жыртылу, тесіктер) тігістерде және ең үлкен
мехикалық әсер ететін жерлерде болады. Тері жамылғысы эксплуатацияның
нәтижесі де, терінің шикізатының сапасыз көрсеткіші де болуы мүмкін. Егер
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бұйым жүннің ұсақ кесінділерінен (тері) жасалса, онда бұйымның тігістерін
мұқият тексеріп, тапсырыс берушіге тігістердің бұзылуы (өнімнің
тұтастығының бұзылуы) туралы ескерту қажет. Жұмыс кезінде
атмосфералық оттегі мен күн сәулесінің әсерінен бояудың айтарлықтай күйіп
кетуі байқалады. Жеңіл (боялмаған) терілерде түтік сарғыш болып көрінеді.
Жану - бұл өлімге әкелетін ақау.             

Төңкерілген қой терілерінен жасалған бұйымдар (қой терілері), табиғи
күдері және велюрге арналған бөлінген былғары - қара өнімдер (қара, қоңыр,
жасыл, көк) өте қатты сөнеді. Өңдеуден кейінгі күйіп қалу айтарлықтай
байқалады. Өнімдерге мехикалық әсер ететін жерлер көп болады (жеңдер,
жағалар, қалталар, едендер), жұмыс кезінде кірді кетіру қиын болады -
мыжылған және қатты ластанған. Бұл ластаушы заттарды толығымен жою
мүмкін емес, өйткені материалға қарқынды әсер ету бояудың кетуіне және
терінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Манжеттер мен жағаларда жұмыс
кезінде майлы-майлы бояу пайда болады, ол өңдеуге дейін майлы
жылтырмен қараңғы түсті аймаққа ұқсайды, ал өңдеуден кейін ол күшті
бояумен тазартылған ақшыл оюға айналады.

Қабылдау кезінде жүнді тігісті жағынан мұқият зерттейді, бұл жүннің
желімделген бөліктері сияқты ақауларды анықтайды. Желім өңдеу кезінде
еруі мүмкін, ал желім түсіп кетеді, терінің қабаты мен таз дақтары пайда
болады. Егер күдері өнімдерінде түйісетін жерлер болса, онда өңдеуден кейін
желім құлап кетуі мүмкін.

Өнім әртүрлі жануарлардың терілерінен жасалғандықтан, өнімде
көбінесе басқа көлеңке сияқты ақаулар болады. Бұл әртүрлі тері бөліктерінің
тонусындағы айырмашылық ретінде көрінеді. Өңдеу кезінде бұл ақаулық
артуы мүмкін. Жұмыс кезінде бояғыш пен материалдың байланысы
әлсірейді, бұл тазарту кезінде бояудың ішінара жоғалуына әкеледі. Бояуды
тазарту бүкіл өнімде біркелкі жүруі мүмкін немесе оны жергілікті жерде
(жерлерде) білдіруге болады. Боялған бұйымдардан дақтарды кетіру мүмкін
емес, өйткені химиялық заттардың кез-келген әсерінің жоғарылауы бояғыш
заттардың жоғалуына, сығындылар мен ақтардың пайда болуына әкеледі.
Судағы жолақтарды және суда еритін ластаушыларды жою тек акваны
тазарту технологияларын қолдану арқылы мүмкін болады.

Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған бұйымдар қатты сөнуге
ұшырайды. Өңдеудегі бұл ақаулық күшейе түсуі мүмкін. Күшті мехикалық
әсер ететін жерлерде ақшыл аймақтар пайда болуы мүмкін. Органикалық
еріткіштер ортасында жасанды былғары бұйымдарын өңдеу өте қауіпті,
себебі бүліну немесе нашарлау мүмкіндігі өте жоғары. Еріткіш
полимерленген материалдан пластификаторды жуып тастай алады, ал
былғары қатты және сынғыш болады. Күшті мехикалық әсер ететін жерлерде
полимер материалы мен жасанды былғары мата негізі арасындағы байланыс
әлсірейді, өңдеуден кейін полимер қабығы, көпіршіктер мен жыртылулар
пайда болуы мүмкін, бұл өнімнің презентациясының толық жоғалуына
әкеледі. Жасанды былғарыдан жасалған бұйымдарды тек бейтарап жуғыш
заттардың сулы ерітінділерінде қолмен өңдеуге болады.
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Кілемдер - өлшемін көрсете отырып, метрмен қабылданады.
Кілемдерді қарау кезінде бұйымның тігісті жағының күйіне ерекше назар
аударылады. Қара дақтардың, көгерудің зақымдануы, сызықтар мен
дақтардың болуы түбіртекте көрсетіледі және тұтынушыға өнімнің кейбір
жерлерінде ақаулардың ұлғаюы немесе тұтастығын жартылай жоғалту
туралы ескертіледі. Кілемдер мен кілемшелердің ассортименті алуан түрлі
және кеңейе береді. Кілемдер - бұл үйінді бетін бекіту тәсілімен
ерекшеленетін көп қабатты құрылымдар. Тоқылған кілемдер қолмен және
машинамен тоқылған. Тоқылған қадалы кілемдер 4 және 5 түсті ою-өрнектер
алуға мүмкіндік беретін қос зығыр және штангалы машиналарда
шығарылады. Мұндай машиналарда жіптің шығыны айтарлықтай. Бұл
кілемдердің үш негізден (тамырдан және еденнен мақта иірілген жіптен,
жартылай жүннен иірілген жіптен үйіндіден) және зығыр жіптен тоқылған
матадан, зығыр қоспасынан лавсан немесе полипропилен пленкасының
жіптерінен жасалғандығына байланысты. Үйінді бекіту үшін тігісті жағы
синтетикалық шайырларға, латекстерге негізделген таңғышпен жабылған.

Талшықты материал бойынша кілемдер таза жүнді, жартылай жүнді,
синтетикалық талшықтардан (нейлон және полипропилен жаппай флагелла)
жасалған кілемдер болып жіктеледі. Қадалы жіптерді өндіру үшін ірі жүн,
мыс-аммиак және вискоза талшықтары қолданылады.

Кілемдер үйінділердің биіктігі, салмағы, көлемімен ерекшеленеді.
Төмен қада кілемдердің биіктігі 3-5 мм, орташа кілемдер 7-12 мм, ұзын
кілемдер 15 мм- ден жоғары . Кілемдер кішкентай (0,7х1,2 - 1,2х1,8 м),
орташа (1,2 х 1,9 - 1,8х2,7 м) және үлкен (1,9 х3 - 2,7х3,6 м), салмағы 3-30 кг.

Кілемдер мен кілемшелерді қабылдау кезінде оларды жайып,
ұзындығы мен енімен өлшейді, алдыңғы және артқы жағы зерттеледі.
Бөлменің жоғары ылғалдылығы көгеру мен кілемшелер негізін жоюға әкелуі
мүмкін. Алдыңғы жағында көбелектердің зақымдануы, үйінділердің
жоғалуы, боялуы, тамшылары, түрлі реңктері, түсінің сөнуі, үйіндіде қатты
жерлердің болуы, оған таңғыш ішкі жағынан көшкен. Синтетикалық
шайырлармен, киіз жабындарымен және кілемдермен аяқталған кілемдерді
компанияның далалық жасақтары үйде өңдейді, өйткені мұндай өнімдер
конвейердің ине шыбықтарында кептіру процесінде жойылады. Кілемдердің
өлшемдері түбіртекте көрсетілген. Бірқатар нақты дақтар, әсіресе ескі дақтар
(майлы бояу, қан, жолақтар және бояулар) толығымен жойылмаған, бұл
клиент туралы ескертуі керек.

Көбік негізі бар түкті кілемдерді қабылдау кезінде тіректің
тұтастығына және қадалы иірілген жіптің ұзартылған ілмектеріне назар
аударылады, бұл ақаулар артуы мүмкін. Таспалы кілемдерде кілемдердің
үйде ылғалдануынан ақаулар байқалады, ал үйек зығыр үйректен кір мен
пектин заттарының көші-қонына байланысты сарыға айналады. Ақаулық
жөнделмейді, оны клиентке хабарлау керек. Пилинг кесілмеген қадалы
кілемдерде пайда болуы мүмкін, бұл өңдеу кезінде көбейеді.
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Өнім алдыңғы жағынан молейдинді, қалпына келтірілмейтін дақтарды,
үйінділер мен көлбеуді анықтау, бояу, үйіндіге мехикалық зақым келтіру,
қадалардың жоғалуын анықтау үшін тексеріледі.

Заманауи химиялық тазартқыштар мамық пен қауырсындарды
тазартудың тиімді технологияларына ие.

Жастықтарды, қауырсындарды, көрпелерді химиялық тазарту - бұл
мамық қоспасын шаңнан, қылшықтан, қоқыстардан және инфекциялардан
тазартудың ерекше мехикалық әдісі. Ол жастықтарда тауық
қауырсындарының басым болуына байланысты пайда болды, оларды
ылғалдандыруға немесе химиялық өңдеуге болмайды.

Жастықтарды химиялық тазалаудың артықшылығы:
- адам үшін зиянды химиялық заттар қолданылмайды, мысалы,

кептіргеннен немесе қауырсыннан кейін пайда болатын жағымсыз иістерден
аулақ болуға мүмкіндік береді;

- әрдайым жуумен бірге жүретін мамық, қауырсынның технологиялық
шығындарының болмауы;

- жастықтарды, көрпелерді химиялық тазалауға арналған жабдықта
ультрафиолет шамы қолданылады, бұл шаң кенелерін де, жастықтарда
немесе басқа өнімдерде жиналған басқа инфекцияларды да жоюға мүмкіндік
береді;

- жастықтарды құрғақ тазалау - тауық қауырсынын тазартудың жалғыз
тәсілі (қауырсындар мен суда жүзетін құстардың ылғалдылығынан немесе
жуудан аз қорқады).

Жастықтар мен көрпелерді тазалау қызметі белгілі бір клиенттің
қатысуымен оның әрбір өнімін жеке өңдеуге мүмкіндік береді. Мамықтан
жасалған бұйымдарды химиялық тазарту технологиясы өнімнің өлшемі мен
сыртқы түрін өзгертуге мүмкіндік береді (мысалы, үлкен жастықшадан
бірнеше кішігірім жастықшалар жасаңыз немесе керісінше).

Тазарту арнайы қондырғының көмегімен жүзеге асырылады. Наперник
ашылады, жастықтан қауырсын қондырғыға кіреді, ол жерде химиялық
тазарту және кептіру жүреді, ал қауырсын ультрафиолет сәулесімен
дезинфекцияланады, шаң кенесі жойылады, содан кейін үлпектер үлкен
қоқыс (ескі сынған қауырсындар) сақталатын арнайы бөлімнен өтеді, содан
кейін ол таза болады үлпектер жаңа жастық қапшықты толтырады.

Өнімдерді тексергеннен кейін алушы қолхат береді.
Түбіртекте келесі мәліметтер бар:
1. компанияның атауы, заңды мекен-жайы, СТН
2. тұтынушының деректері (аты, мекен-жайы, телефон нөмірі)
3. қабылдау күні (күн, ай, жыл)
4. шығарылған күні (күн, ай, жыл)
5. бұйымның қысқаша сипаттамасы: ассортименті, стилі, түсі,

арматураның және алынбалы бөлшектердің толықтығы (сорғыш, белдік),
заттардың саны, тозу пайызы (10% - пайдаланылмайтын заттарға қойылады,
әрлеу кезінде зауыттық ақаулар мен бұзушылықтар болмайды) сақтауға
байланысты шамалы шаң болуы мүмкін; 30% - тозығы жеткен, аз ластанған,
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түссіз, бояуға, құрғақ тазалауға және жууға ұшырамайтын, талшықтары мен
бояуы зақымдалмаған, сондай-ақ аздап ескірген жаңа өнімдерге арналған
өнімдер; 50% - орнатылған тозған, аздап күйген, тозығы жеткен, ұсақ
ақаулары бар; 75% - қатты тозған, бірақ пайдалануға жарамды, қатты
ластанған, өңсізденген, тозған, қайта боялған, көбелектермен зақымдалған,
көз жасымен және батылдықпен, өздігінен тазалаумен немесе жуумен
бұзылған); талшықты композиция (табиғи тері немесе талшық мата түрі,
жібек), пайдалану ақаулары si, өңдеу шарттары (жасырын ақаулардың көріну
мүмкіндігі, жұмыс ақауларының күшеюі, ластаушы заттарды толық жою
мүмкіндігі).

6. қызметтің тізімдік бағасы
7. қосымша қызметтердің тізімін көрсету
8. тапсырыс берушінің қолы
9. алушының қолы.
Түбіртек көміртегі көшірмесімен екі данада ресімделеді. Бірінші

данасы өнімнің өңдеу процестері арқылы жүреді, екінші данасы тапсырыс
берушіге беріледі және дайын тапсырысты алуға арналған құжат болып
табылады. Түбіртекте көрсетілген барлық ақаулар мен өңдеу шарттары
тапсырыс берушінің қолымен расталуы керек.

Қабылдау кезінде әр түрлі ассортименттегі өнімдерді өңдеу мен
өңдеудің ерекшеліктерін ескеру қажет. Барлық ассортиментті шартты түрде
бірнеше критерийлер бойынша бірнеше үлкен топтарға бөлуге болады:

- салмағы бойынша: ауыр (тон, пальто, оқшауланған күрте, көрпе,
былғары және күдеріден жасалған бұйымдар), орташа (плащ, пиджак,
шалбар, перде, перде, төсек жапқыш) жеңіл (жемпір, жемпір, юбка, шарф,
орамал, галстук)

- түсі бойынша: ақ, ақшыл, сұр, қара, түсті (қызыл, жасыл, көк, қоңыр);
- маусым бойынша: қыс, жаз, деми-маусым;
- жынысы бойынша: ер, әйел, бала;
- материал түрлері бойынша: тоқыма, тері, былғары, күдері, жасанды

тері, мамық
- ластану дәрежесі бойынша: жалпы ластану, қатты ластану, өте қатты

ластану, ластануы қиын өнімдер;
- тігудің күрделілігі бойынша: қарапайым, күрделі (қатпарлардың,

фунттардың, қатпарлардың, гофрлардың болуы), табиғи және жасанды
былғарыдан, күдеріден немесе жүннен жасалған кірістірулер мен әшекейлері
бар бұйымдар, рамадан жасалған бұйымдар (кринолин, корсет сүйектері),
моншақтармен, букалармен қиылған; жасанды меруерт, жасанды гүлдер.
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2.1.2. Пайдалану кезінде туындайтын тігін бұйымдарының
кемшіліктері мен ақаулары

Жұмыс кезінде тоқыма бұйымдарында үйде өңдеу (жуу, үтіктеу және
дақтарды кетіру), алынбалы және түзетілмейтін ақаулар пайда болады.
Жасырын өндірістік ақаулардың пайда болуы да мүмкін. Барлық ақауларды
шартты түрде үш топқа бөлуге болады:

- жедел;
- үйде дұрыс өңделмегендіктен пайда болды;
Жасырын өндірістік ақаулар
Пайдалану ақаулары өнімді құрғақ тазалауға қабылдаған кезде мұқият

тексеріп анықтайды. Ең жиі кездесетін ақаулар:
- мехикалық: жүнді алып тастау, үйкелу, пиллинг, көлбеу және құлау,

трикотажға ілмектерді түсіру, ілгектерде, тесіктерде, тігістердегі жыртықтар,
маталардағы пленка жабынының зақымдануы, маталардағы молярлық зақым
(молейдин), әжімдер, маталардағы бүктемелер, желімнің көшірмесі
тығыздағыштар.

- химиялық: майлау, тамшылау, күйіп қалу, тұз, қышқыл және потпен
өңдеу, арматураның металл бөліктерімен байланыста болған кезде
материалдағы бояғыштың тотығуы, бояу.

Үйде дұрыс емес өңдеу кезінде (жуу, үтіктеу, дақтарды кетіру) келесі
ақаулар пайда болуы мүмкін:

- мехикалық: кішірейту, деформация, үйінді, бөртпелер, әжімдер және
мыжылған;

- термиялық: қылқалам, опал;
- химиялық: бояу, бояуды тазарту, қышқылмен өңдеу, талшықтарды

химиялық заттармен балқыту.
Шығару-пайдалану кезінде үйкеліске неғұрлым бейім орындарда

бұйымдардың мехикалық зақымдануы (жеңдердің қайырмалары мен
манжеттері, қалталардағы клапандар мен планкалар, жаға, жеңдегі бүгілу
орындары, шалбардың төмен болуы). Шығару өте күшті болуы мүмкін,
тесіктер пайда болғанға дейін. Ақау жойылмайтын болып табылады.

Сүртілу-мехикалық зақым, шығаруға ұқсас, бірақ тесіктер пайда
болмайды. Көбінесе сүрту матаның құрылымының өзгеруімен сипатталады-
жіптердің сырғуы, тіндердің құрылымының өзгеруі, қолданылған үлгінің
немесе қадалы жабынның зақымдануы. Абразия материалдағы бояудың
толық немесе ішінара жоғалуымен бірге жүруі мүмкін. Ақау жойылмайды.

Пиллинг - бұйымды пайдалану кезінде мехикалық әсер (үйкеліс)
салдарынан матада «түйіршіктердің» пайда болуы. Бұл ақау матада әртүрлі
талшықтардың болуымен түсіндіріледі (табиғи және синтетикалық,
синтетикалық және жасанды, табиғи және жасанды). Ақаулықты өнімді
тазалағаннан кейін тек мехикалық жолмен жоюға болады. Мұны істеу үшін
арнайы құрылғы бар - пиллингті кетіретін машина (электр ұстарасы
принципіне сәйкес жұмыс істейді). Мұндай емдеу тазалаудан кейін әр
уақытта жасалуы керек.
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Терінің құламасы мен шығуы (жасанды және табиғи) - өнімді ұзақ
немесе қарқынды пайдалану кезінде пайда болады. Ол жүннің (талшықты)
жамылғысының сиреуі, шаштың немесе талшықтың ұштарын орайтын
жерлердің болуымен сипатталады. Ақаулықты оның қалыптасуының
бастапқы кезеңінде ғана жоюға болады (теріні тарау немесе жылтырату).
Уақыт өте келе ақау жойылмайтын санатқа өтеді.

Жіптердің тозуы және жұқаруы-талшықтардың мехикалық
зақымдануы және жіптердің бір-бірімен араласуы жіптердің арасында
абразивті материал ретінде әрекет ететін және жіптердің (әсіресе жүн, зығыр
және полиакрилонитрил) майдалануына ықпал ететін шаң, құм және басқа да
ластаушы заттар болған кезде пайда болады. Бұл ақау көбінесе маталарда да,
трикотажда да жіптерді тоқудың күрделі және көлемді құрылымы бар
өнімдерде кездеседі. Ақау жойылмайды.

Тоқылған маталарға ілмектердің түсуі - трикотаж жайма жібінің
мехикалық зақымдануы пайдалану процесінде де (тозу), сондай-ақ трикотаж
жайманы сапасыз әзірлеу кезінде де (жіптің үзілуі, жайманы тоқу кезінде
ілмектерді түсіру, жіптің жұқаруы), оны әрлеу технологиясының бұзылуы
(жайманы шамадан тыс кептіру), трикотаж бұйымдарды тігу
технологиясының бұзылуы, трикотаж жайманың шетін нашар бекіту
салдарынан болады. Әдетте, ақау жойылмайды және өңдеу кезінде
нашарлауы мүмкін.

Ілгектер - бір жіптің немесе бірнеше жіптің зақымдануы, онда жіп
кенептен тартылып, кенепте ілмектер немесе жіптердің еркін ілулі ұштары
пайда болады. Ілмектер тоқылған материалдың төмен сапасын немесе
жіптердің өте сирек араласуын сипаттайды. Ақау жұмыс кезінде пайда
болады және әлсіз көрінуі мүмкін, бірақ өңдеу кезінде ол міндетті түрде
артады. Болмашы ақау мұрагерліктен шеттетілуі мүмкін кезде көркем
штопке.

Тесіктер, кесіктер (торлау) – оған мехикалық әсер ету нәтижесінде
материалдың тұтастығын бұзу. Ақау өнімді қабылдау кезінде мұқият тексеру
арқылы анықталады. Трикотажды жарықтандырылған немесе
"люменге"арналған үстелі бар арнайы үстелде қарау ұсынылады. Ақау
қарқынды өңдеу арқылы артуы мүмкін. Бұйымды көркем соғу немесе ұсақ
жөндеу кезінде жойылады.

Тігістердегі жыртылу - тігіс жіптерінің мехикалық зақымдануы,
олардың беріктігінің толық жоғалуына әкеледі. Ақаулық өнімді тігу кезінде
сапасыз жіптерді қолдануға байланысты. Ақаулық өңдеу кезінде, әсіресе жуу
кезінде күшейеді.

Маталардағы пленка жабынының зақымдануы - пленка
жабындысының мата негізінен қабығы келесі себептерге байланысты пайда
болады: полимерлі жабын материалының табиғи қартаюы, материалға
мехикалық әсер ету (үйкеліс, иілу), жеңіл ауа-райының әсер етуі,
атмосфералық оттегінің әсер етуі, жуу және химиялық тазалау. Ақау өнімді
мұқият тексерген кезде анықталады. Ақау ісіну, бөлінген аймақтар, тіннің
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түсінің өзгеруі түрінде көрінеді. Ақаулық қалпына келтірілмейді, оны кез-
келген өңдеу кезінде күшейту қажет.

Терінің иленген қой терілерінен (қой терілерінен) жасалған
бұйымдардың «жуылған» қабатының зақымдануы - қой терілеріндегі
«жуылған» қабаттың бұзылуы оның тозуға төзімділігінің төмендігімен
байланысты. Ақауды тек жаңа «құю» қабатын қолдану арқылы жоюға
болады.

Тіндер мен тоқыма емес материалдардағы мольдің зақымдануы
(молейдиндер) - материалды көбелектің личинкалары мехикалық
зақымдайды. Ақау өнімді тексерген кезде анықталады. Органикалық
еріткіштер ортасында өңдеу кезінде ол ұлғаяды, Маталардың шұңқырлары
(тесіктері) пайда болуы мүмкін. Ақау жөнделмейді.

Кинктар мен әжімдер - материалдың мехикалық зақымдануы. Бұл
өнімдерді пайдалану кезінде пайда болады (материалдың жиі иілуі), жуудың
температуралық режимін сақтамау. Жиі матаның талшықты құрамы матаның
бүгілуіне әсер етеді. Өте күшті әжімдер мен бүктемелер мата құрылымының
бұзылуына алып келеді және қалпына келтірілмейді.

Жабысқақ төсеніштердің қайталануы - мехикалық зақым, мата
жабысқақ материалдармен (дублерлер және т.б.) қайталанатын жерлерде
көпіршіктер мен ісінулер түрінде көрінеді, қайталану бұйымдардың жұмысы
кезінде пайда болады және кез-келген өңдеу кезінде күшейеді. Ақау
қайталанатын материалдың полимерлі қабатының табиғи қартаюына
байланысты қалыптасады. Екі еселенудің елеусіз дәрежесінде ақаулықты
ылғалды термиялық өңдеумен басу арқылы жоюға болады (бумен үтіктеу).
Маңызды қайталануы түзетілмейді.

Зазаль - Зазаль жалпы ластанудан неғұрлым қарқынды жергілікті
ластануымен ерекшеленеді ( жағалар, манжеттер, шалбардың түбі, қалталар).
Ол өнімде күңгірт (сары) жылтыр жерлер пайда болады. Өте қатты май
бояуды тазартуды жасыра алады (әсіресе жағалар мен манжеттер). Ескі кірді
толығымен тазарту мүмкін емес, кірдің іздері қалуы мүмкін.

Ағып кету - бұл материал суланғаннан кейін қалған үлкен із. Айқын
шекарасы және әжімі бар. Біз оны жуу кезінде ғана алып тастай аламыз.

Дақтар - ластанудың ең әртүрлі және кең таралған түрі.
Жану - бұйымдарда материалдың негізгі тонусынан түсімен

ерекшеленетін аймақтар түрінде пайда болады. Жеңіл ауа-райының әсерінен
пайда болады (күн сәулесі). Өңдеуден кейін ол ұлғаюы мүмкін, өйткені күйіп
кету жалпы ластану мен шаңды ішінара бүркемелейді. Ақау жөнделмейді.

Тұз, қышқыл және терді оюлау - белсенді заттардың термен, қышқыл
ерітінділерімен, сілтілі ерітінділермен, күшті тотықтырғыштармен
материалды бояғышқа зақымдануы. Көбінесе бұл ақаулық мойынтіректерде,
манжеттерде, төмен шалбарда, тесік бойында көрінеді. Бұл ақаулықты
толықтай жою мүмкін емес, өйткені құрылым бұзылған (ұсақ іздер қалуы
мүмкін). Көбіне көше ластануында қышқыл қалдықтарының болуына
байланысты ұзын пальто мен плащтың едендерінде ақау пайда болады. Ақау
жөнделмейді.
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Фитингтердің металл бөліктерімен байланыста материалдағы
бояғыштардың тотығуы - қара, қоңыр, қызыл немесе материалдың
тонусынан ерекшеленетін басқа аймақтар түрінде көрінеді. Ақаулық қалпына
келтірілмейді, ол өңдеуден кейін нашарлайды.

Көлеңкелеу - бояғыштың боялған аймақтан өнімнің боялмаған немесе
боялған аймағына өтуі. Ақаулық нашар бекітілген бояу жұмыс кезінде
көшкенде немесе бояуды сумен жуғанда (жауын-шашын, жоғары
ылғалдылық) пайда болады. Химиялық тазалау кезінде өңдеу кезіндегі
ақаулар түзетілмейді.

Шөгу - ақау үйде температура мен түс сақталмаған кезде және өңдеуді
дұрыс таңдамаған кезде пайда болады (жууға тыйым салынады). Ақау іс
жүзінде түзетілмейді.

Деформация - ақаулық кішірею сияқты себептер бойынша пайда
болады. Жиі сығудың және кептірудің дұрыс емес әдісі өнімнің
деформациясына әкеледі. Жұмыс кезінде өнімдерде қатты материалдық
шиеленістер пайда болуы мүмкін, бұл сонымен қатар өнімнің
деформациясына әкеледі. Егер трикотаж мата жасау технологиясы немесе
өнімді тігу технологиясы бұзылған болса, джерсиде деформация өңдеуден
кейін пайда болуы мүмкін.

Дүңгіршек - жуу температурасы сақталмаған кезде пайда болады. Ол
жүннен жасалған материалдың тығыздалуы және өнімнің кішіреюі түрінде
көрінеді. Материал қатты, тығыз болып, негізгі массасын жоғалтады. Ақау
жөнделмейді.

Қоқыс - үйдегі дұрыс емес дақ кетіргіштен пайда болады (күшті
мехикалық стресс). Ол бояғыштарды тазартатын (ақтығы), бірақ
материалдың тұтастығын бұзбайтын аймақтар түрінде көрінеді. Өңдеу
кезінде ақау қалпына келтірілмейді және ұлғаюы мүмкін. Ақау тек ретушпен
жойылады.

Лас - үтіктеу температурасын дұрыс таңдамау салдарынан
материалдың зақымдалуы. Бұл өнімнің қатты, кейде жылтыр жерлері сияқты
көрінеді. Құрамына синтетикалық талшықтар кіретін өнімдерді өңдеу кезінде
ақау күшейіп, бояудың едәуір тазаруы бар ақшыл, қатты, жылтыр жерлер
түрінде өңделгеннен кейін пайда болады. Ақау жөнделмейді.

Опалдар - үтіктеу кезінде материалдың зақымдалуы. Ол күйдірілген
талшықтары бар материал аймақтары, ал өзіне тән ақтығы мен жылтырлығы
бар аймақтар түрінде көрінеді. Ақау түзетілмейді, өңдеу кезінде ол
материалдың бұзылуына әкелуі мүмкін.
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2.1.3. Алғашқы сұрыптау бойынша тапсырыстар мен жұмыстарды
қабылдауды ұйымдастыру

Өнімді тексеріп, түбіртекті толтырғаннан кейін алынған затқа белгі
қойылады (белгі қойыңыз). Жапсырма қолмен немесе машинамен жасалады.
Жапсырма үшін нөмір қолданылатын арнайы таспаны пайдаланыңыз. Бұл
сан бойынша киім технологиялық процестің барлық сатыларынан өтеді. Бұл
нөмір тапсырыс берушінің түбіртегінде көрсетілген. Өнімді іздеу қиындық
тудырмайтындай етіп таңба өнімнің белгілі бір жеріне қойылады.
Қолданылатын машиналардың ішінде ағылшынның «Polymark» белгілі -
өнімге бекітілген таспаға сандарды басып шығаратын кассалық аппарат түрі.

Көбінесе степлер сияқты қолмен жұмыс жасайтын құрылғылар
қолданылады, оның ішінде киімге нөмір жазылған таспа орналастырылады.
Кейде лента бұйымдарға киімнің ақаулары (дақтардың шығу тегі) немесе
жұмсақ өңдеу режимін сақтау қажеттілігі туралы ақпаратпен бірге
жабыстырылады.

Алғашқы сұрыптау бойынша жұмысты ұйымдастыру.
Жинау пунктінен кейін жағымды өнімдер тығыз пакеттерге немесе

басқа ыдыстарға салынып, құжаттармен бірге кәсіпорынға жеткізіледі.
Ластанған киімді таза киіммен бірге тасымалдауға жол берілмейді. Орам
үнемі дезинфекциялауды және тазартуды қажет етеді.

Сұрыптау заттарды өндірістік партияларға жинауға дайындау үшін
қолданылады.

Өнімді сұрыптау және пакетке қою - майсыздандыруға дейінгі
дайындық кезеңі. Тазалаудың сапасы көбінесе пакеттеу сапасына
байланысты. Өнімнің партиясын таңдау кезіндегі қателіктер өнімнің
бұзылуына әкелуі мүмкін. Өнімдерді түсі бойынша мұқият сұрыптап, ашық
және күңгірт өнімдерді араластырудан аулақ болу керек, өйткені бұл қара
түсті өнімдерден бояудың көші-қонына және реңктердің пайда болуына және
жеңіл өнімдер тонусының өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сериядағы өнімнің
біртектілігі принципін сақтау керек. Костюм және пальто тобының өнімдерін
және мамықпен толтырылған оқшауланған бұйымдарды бірге өңдемеңіз,
өйткені бұл бұйымдарды өңдеу кезінде, матадағы жыртықтар арқылы,
оқшаулағыш қабаттан машинаға еніп кеткен төменгі қауырсын толтырғыш
бөлшектерімен костюм және пальто тобы өнімдерінің ластануына әкелуі
мүмкін, технологиялық тігістер, мата жіптерінің бос қабаттасуы.

Сұрыптау: алдын ала (лас), аралық, соңғы (таза) болып бөлінеді.
Алдын ала сұрыптау дүкенге қабылданған тапсырыстар түскен кезде

жүзеге асырылады. Өнімдер шеберханаға тығыз матадан жасалған
пакеттерде келеді. Сөмкелер мөрмен бекітілуі керек, бұйрықтар салынған
сөмкеде тізілім көшірмесі және түбіртек көшірмелері бар. Өнімдер
сұрыпталады:

- өңдеу түрі бойынша: химиялық тазарту, аквадан тазарту немесе жуу;
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- ассортимент бойынша: костюмдер тобы, пальто тобы, оқшауланған
плащтан жасалған бұйымдар, трикотаж, перделер, көрпелер, тері тобы, қой
терілері;

- түсі бойынша: ақ, ақшыл, сұр, түсті, қызыл, қара.
Сұрыптау кезінде басқа өнімдердің шетелдік үлпілдекпен ластануын

болдырмау үшін немесе шашты және үлпектердің басқа өнімдерге түсуіне
жол бермейтін, өнімді синтетикалық тығыз матадан жасалған пакеттерге
орналастыру үшін ұзын қадалы өнімдерді (мохер, кашемир, табиғи және
жасанды тері) бөлек өңдеу қажет екенін ескеру қажет. ... Алғашқы сұрыптау
кезінде өнімді дұрыс қабылдауды анықтау үшін зерттейді. Тексеру кезінде
анықталған ақаулар затбелгіде көрсетілуі керек. Қалтада бөтен заттардың
болуын тексеріңіз. Арматура өңдеуге тексеріледі. Тексеру еріткішпен жүзеге
асырылады. Түйменің артына перхлорэтилен тамшысы қолданылады, егер
пластмасса балқып, жабысып қалса, онда түймені немесе керек-жарақтарды
жұлып алу керек.

Терінің жағалары мен әшекейлері тұтастығына тексеріліп, қажет
болған жағдайда байланады немесе дәкемен жабылады.

Полимер материалдарынан жасалған немесе қолданбалы өрнекпен
қапталған бұйымдар, әдетте, акварельді тазартуға немесе жууға жіберіледі,
өйткені органикалық еріткіштерде өңдеуден өткенде, әрлеу немесе өрнек
зақымдалуы мүмкін.

Суда еритін ластаушы заттардың және судың ағып кетуінің үлкен
мөлшері бар өнімдерді жууға немесе аквадан тазартуға жіберу керек.

Жіңішке және ашық материалдардан жасалған бұйымдарды ұзаққа
созылатын торлы матадан жасалған арнайы пакеттерге салу керек, бұл оларға
мехикалық әсер етудің минималды болуын қамтамасыз етеді және жіңішке
заттардың пайда болуын және бұйымдардың зақымдалуын болдырмайды.

Алдын ала дайындаудан кейін бұйымдар өңдеу түріне, ассортименті
мен түсіне байланысты топтамамен аяқталады. Партия майсыздандыру
машинасының паспортында көрсетілген салмақтан аспауы керек. Машинаны
әртүрлі ассортименттегі өнімдерге жүктеу кезінде төмендету коэффициентін
ескеру қажет.

Егер үлкен көлемді өнімдер өңделсе (тон, жамылғы, қой терісі,
жамылғы және қалың төсек жапқыш), жүктеме техникалық паспортта
ұсынылғаннан жартысынан аспауы керек. Содан кейін өнімдер алдын-ала
анықтау және тазалауға барады.

Аралық сұрыптау майсыздандырылғаннан, аква тазалағаннан немесе
жуылғаннан кейін жүзеге асырылады. Бұл кезде өңдеу сапасы тексеріліп,
өнімнің технологиялық тізбек бойымен одан әрі өтуі анықталады. Егер
сапасыз емдеу анықталса, өнім қайта өңдеуге, дақтарды кетіруге немесе
жууға жіберіледі.

Соңғы сұрыптау (таза) ылғалды термиялық өңдеуден кейін жасалады.
Таза сұрыптау кезінде өнім сапаның соңғы бақылауынан өтеді. Тапсырысты
жинау, егер тапсырыста бірнеше зат болса («екі» немесе «үш» костюм.
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Бірнеше ұқсас заттар.) Содан кейін тапсырыс полиэтиленге оралады, дайын
өнімнің партиялары толтырылады.

2.2. Бұйымдарды құрғақ химиялық тазалау технологиясы

2.2.1. Бұйымдарды құрғақ тазалау үшін қолданылатын
органикалық еріткіштер

Еріткіштер дегеніміз - әр түрлі заттарды ерітетін жеке химиялық
қосылыстар немесе қоспалар.

Еріткіштер бейорганикалық және органикалық болып жіктеледі.
Құрғақ тазалау кезінде органикалық еріткіштер қолданылады: көмірсутектер,
хлор туындылары және көмірсутектердің фтор туындылары, спирттер,
эфирлер, кетондар.

Киімді жууға арналған еріткіштерді таңдағанда олардың физикалық
қасиеттерін, талшықтар үшін қауіпсіздігін, қоршаған ортасын, улылығын,
бағасын, қол жетімділігін ескеру қажет. Өндірісте ең маңыздысы -
еріткіштердің келесі қасиеттері: булану жылдамдығы, беттік керілу, қайнау
температурасы, тұтанғыштық, жарылғыш заттардың шоғырлану шегі,
тұтқырлығы, уыттылығы, тығыздығы, еру қабілеті (кесте 2 2 ).

Кесте 2 2 - Органикалық еріткіштер және олардың қасиеттері
Еріткіш Қайнау

температурас
ы

Тұтану
температурас

ы

Жарылғыш
концентрацияла

р

Ерігішті
к

Суда /
еріткіш
суда

Перхлорэтиле
н

121.2 0,015 /
0,01

Трихлорэтиле
н

87.19 32 0.11 /
0.032

Бензин 165-200 33 1.4-6 0,001 /
0,05

Еріткіштер өңделген өнім мен жабдыққа агрессивті болмауы керек,
улылығы аз, қол жетімді және арзан болуы керек.

Еріткіштердің қасиеттері машиналарды және өнімдерді жууға,
престеуге және кептіруге арналған процестердің негізгі технологиялық
параметрлерін, сондай-ақ еріткішті қалпына келтіру, дистилляциялау
процестерін, суды еріткіштен бөлу әдісін, машиналардың құрылымы мен
герметикалығын және еңбек пен қоршаған ортаны қорғаудың арнайы
шараларын анықтайды.

Булану - сұйықтықтың бос бетінде пайда болатын булану процесі.
Булану сұйықтықтың беткі қабатынан жылдамдығы мен кинетикалық
энергиясына ие молекулалардың шығарылуымен түсіндіріледі. Еріткіштердің
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тұрақсыздығы өнімдерді тез кептіруге ықпал етеді. Булану кез келген
температурада жүреді және температураның жоғарылауымен жоғарылайды.

Булану жылдамдығын секундомердің көмегімен сүзгі қағазына
жағылған еріткіш тамшысының булану жылдамдығын диетил эфирінің
тамшысының булану жылдамдығымен салыстыру арқылы анықтайды,
осылайша 1,8 булану жылдамдығы бұл еріткіштің 1,8 есе булануын білдіреді.
диетил эфиріне қарағанда баяу.

Еріткіштердің булануы оларды бір ыдыстан екіншісіне айдау кезінде,
машинаның тиеу есігін ашқанда, сондай-ақ өнімдерді жуғаннан кейін кептіру
кезінде пайда болады. Булану жылдамдығы неғұрлым жоғары болса,
өнімдердің кептіру уақыты неғұрлым қысқа болса, соғұрлым еріткіштің
шығыны артады.

Қайнау температурасы - бұл сұйықтық көлемнің булану
температурасы; қайнаған кезде сұйықтықтың қаныққан бу қысымы сыртқы
қысымға тең болады. Сұйықтықтардың қайнау температурасы атмосфералық
қысымның жоғарылауымен жоғарылайды және атмосфералық қысымның
төмендеуімен азаяды.

Тұтанғыштық жарқыл мен авто тұтану нүктелерімен сипатталады.
Тұтану температурасы - еріткіш буы ашық жалыннан лезде

жыпылықтайтын ең төменгі температура. Жарқырау температурасы
еріткіштің қауіптілігін анықтай алады.

Автотүйісу температурасы - бұл еріткіштің температурасы, оның буы
ашық жалынмен байланыссыз ауада жанып кетеді.

Кейбір еріткіштердің жану температурасы, оС:

Этил спирті     421                   Скипидар     252
Бензол                    580                    Ацетон        633

Ауамен араласқан еріткіш буы жарылыс қаупі бар қоспалар түзеді, олар
ұшқыннан, ашық оттан немесе қыздыру заттарынан жарылып, жанып кетеді.
Мұндай қоспалар жоғары және төменгі жарылыс шектерімен сипатталады,
олардың үстінде және астында қоспасы жарылмайды. Жарылыстың шегі
температураға, қысымға, ылғалдылыққа, көлемге және басқа жағдайларға
байланысты.

Тез тұтанатын еріткіштерді пайдалану кезінде қауіпсіз жұмыс ортасын
құру үшін олардың булану шоғырлануы өндірістік алаңдарда, жабдықта және
құбырларда жарылыстың төменгі шегінен төмен деңгейде болуы керек.

Еріткіштердің тұтқырлығы оларды айдау кезінде, жуу және айналдыру
кезінде маңызды. Тұтқырлыққа температура әсер етеді.

Органикалық еріткіштердің уыттылығы адам ағзасына тітіркендіргіш
және тұншықтырғыш әсер етеді. Көптеген еріткіштер физиологиялық
белсенділікке ие және организмде жиналуға қабілетті (бензол, метил спирті,
көміртегі дисульфиді, перхлорэтилен). Өндірістік үй-жайларда еріткіш
буларының концентрациясы белгіленген нормативтерден аспауы керек.
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Бұған жабық жабдықты, сондай-ақ қоймаларды және желдету жүйелерін
пайдалану арқылы қол жеткізіледі.

Еріткіштердің еру қабілеті олардың молекулалық салмағына
байланысты: ол неғұрлым төмен болса, соғұрлым ериді. Өнімдерді жуған
кезде еритін қуаттың айырмашылығы ерекше маңызға ие, тазалау сапасы мен
талшықты материалдың қауіпсіздігі осыған байланысты.

Көмірсутектер мұнайды тазарту арқылы өндіріледі. Өңдеу мұнай 300-
320 температурада дейін айдау бөлінген туралы құрамдас бөліктері, бензин,
нафта, керосин, газ, мұнай және мазут ішіне C. Бензин тығыздығы мен
сынып мен мақсатына бөлінген фракциялық құрам: температура
диапазонында 35-180 тазартылған туралы С (мотор отындарын
пайдаланылған), 80-120 температурада тазартылған туралы С (еріткіштер
ретінде қолданылады). Химиялық тазалау үшін ақ түсті еріткішті
қолданыңыз. Бұл еріткіштің артықшылығы шикізаттың қол жетімділігі,
хлорсутектермен салыстырғанда уыттылығы аз, жүн талшығының табиғи
майын еріту және талшықты материалдарды жою қабілеті аз. Бұл еріткіштер
атмосферада салыстырмалы түрде тез ыдырайды және қоршаған ортаға
жиналмайды. Ауыр бензин перхлорэтиленге қарағанда киімнің кең спектрін
өңдеуге жарамды, өйткені ол талшықтардың қатарын (хлор, ацетохлорин)
бұзбайды, ацетат талшықтарынан бояғыштарды кетірмейді, керек-
жарақтарды жоймайды, табиғи және жасанды былғарыдан майлар мен
пластификаторларды аз мөлшерде жуады, онда өңделген киімдер
перхлорэтиленмен өңделгенге қарағанда 10-15% ұзын тозады. Мұнай
еріткіштерінің маңызды кемшілігі - өрт және жарылыс қаупі. Бензиннің
жарылғыш шегі - төменгі 1,4, жоғарғы 6%.

Жуу және дақтарды кетіру процестерінде қолданылатын
көмірсутектер -трихлорэтилен, перхлорэтилен.
Хлорсутектердің басты артықшылығы - жанбайды және жанбайды.
Көмірсутектер еріткіш бензинге қарағанда қайнау температурасының
төмендігімен ерекшеленеді, сондықтан оларды жуғаннан кейін киімді кептіру
тезірек жүреді. Бұл еріткіштер май мен май дақтарын оңай кетіреді.
Хлорсутектердің тез құбылмалылығы өндірісте айтарлықтай шығындарға
әкеледі, сондықтан (сонымен қатар олардың улылығы жоғары болғандықтан)
оларды герметикалық қондырғылары бар және адсорбенттері бар
машиналарда олардың буларын ұстайды. Көмірсутектер судан шамамен 1,5
есе ауыр, осы сұйықтықтар қоспасының бөліну процестері су бөлгіштерде
жүреді. Хлорсутектердің маңызды кемшіліктері жоғары (еріткіш бензинге
қарағанда 30 есе көп) уыттылығы, қымбат бағасы, коррозиялық жабдық және
Жердің озон қабатын бұзады.

Трихлорэтиленді ацетиленді сұйық фазада, тетрахлорэтан ортасында
хлорлы сурьма катализаторы арқылы хлорлау арқылы алады. Трихлорэтилен
- түссіз сұйықтық. Трихлорэтилен бірқатар спирттермен азеотропты қоспалар
түзеді. Осылайша, метил спирті (36%) бар трихлорэтилен (64%) қоспасы 60,2
қайнайды үшін С, сумен трихлорэтилен - 73,6 туралы судың қатысуымен PP
трихлорэтилен тұз қышқылын бөлу гидролиздеу. Гидролиз баяу жүретініне
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қарамастан, оны ескеру керек, өйткені қышқылдың жиналуы жабдықтың
коррозиясын, киімнің дақтары пайда болуын тудырады. Гидролизді
болдырмау үшін трихлоэтиленге тұрақтандырғыштар (триэтиламин)
енгізіледі. Қышқыл, сода, борды бейтараптандыру үшін трихлорэтиленге
натрий гидроксиді қосуға болмайды, өйткені жарылғыш зат -
дихлорацетилен пайда болады.

Трихлорэтиленнің ұнтақ алюминиймен жанасуына жол бермеңіз,
өйткені жарылғыш қоспасы пайда болады.

Еріткішті айдау кезінде көбіктенбеу үшін оған 1% натрий хлориді
қосылады. 30- дан С- ге дейінгі температурада трихлорэтилен сумен бірге
тазартылған еріткіштің салқындауы жеткіліксіз болатын эмульсия пайда
болуы немесе канализациялық тесіктерде ағып кетуі немесе машина
ыдысындағы еріткішпен бірге судың енуі мүмкін, бұл өнімдердің қысылуын
және басқа ақауларды тудырады.

Күн сәулесінің немесе 100 температурада қыздыру бойынша арналғанC
Фосген газ босатылады. Фосгеннің пайда болуы электрмен дәнекерлеу,
өндірістік бөлмеге қызған заттарды енгізу, темекі шегу жұмыстарын жүргізу
кезінде мүмкін болады.

Трихлорэтиленнің жоғары еру қабілеті талшықтарды жабатын жүн
майын кетірудің себебі болып табылады, сондықтан өңдеуден кейін олар
қатты және сынғыш болады. Табиғи терінің былғары тіні де көп мөлшерде
май жоғалтады және сынғыш болады.

Трихлорэтилен полимерлерді ерітеді, олардың негізінде түймелер,
тоғалар және басқа да киім керек-жарақтары жасалады. Табиғи және жасанды
талшықтардың көпшілігі трихлорэтиленмен өңдеуге қанағаттанарлықтай
төзеді. Ерекшелік - еріткіште еритін хлорлы талшық және ацетат
талшықтары, олардың түсі тұрақсыз. Ацетат талшығынан жасалған
бұйымдарды жуу 5 минуттан аспауы керек, кептіру температурасы 20 oС- тан
аспауы керек .

Қазіргі уақытта, іс жүзінде ешқандай трихлорэтилен басқа еріткіштерде
пайдалану -22 төмен температурада олардың қату салдарынан қауіпті болып
табылатын, ауыр климат аймақтарда қоспағанда, жуу киім үшін
пайдаланылады туралыS.

Перхлорэтилен - киімді жууға арналған ең көп қолданылатын еріткіш.
Перхлорэтиленді трихлорэтиленді хлорлау арқылы пенахлорэтанға дейін
шығарады:

CHCI = CCI 2 + CI 2→ CHCI 2 - CCI 3                            (1)

Пентахлорэтан кальций гидроксидімен әрекеттесіп, тетрахлорэтилен
(перхлорэтилен) түзеді:

         2CHCI 2 –CCI 3 + Ca (OH) 2→ 2CCI 2 = CCI 2 + CaCI 2 +2H 2 O           (2)

Перхлоретиленгидролизге және тотығу процестеріне трихлорэтиленге
қарағанда төзімді. Жоғары температураның әсерінен
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перхлорэтиленфосгеннің түзілуімен тотықтырылады, сондықтан электрмен
дәнекерлеу, оттықтардықолдану, түтіншығару, бөлмег ыстық заттарды
кіргізу мүмкінемес.

Перхлорэтилен бензинмен, бензолмен, басқа хлорсутектермен және
спирттермен оңай араласады. Перхлорэтилен жуу процесіне тазартқыш
күшейткіштерді, суды жабдықтың ыдырауы мен коррозияға ұшырауынан
қорықпай енгізуге мүмкіндік береді.

Перхлорэтилен, трихлорэтиленнен айырмашылығы, жүн талшығының
табиғи майын ерітпейді, сондықтан онда өңделген киім өзінің жұмсақтығы
мен серпімділігін сақтайды. Перхлорэтиленде трихлорэтилен сияқты қатты
құбылмалылық болмайды, сондықтан оны өңдегеннен кейін киімнің кептіру
уақыты трихлорэтиленнен гөрі көп болады (бірдей жағдайда).

ПХЭ-нің баяу ыдырауы оның атмосферада жиналуына және қоршаған
ортаның ластануына әкеледі. Жаңбыр, жер үсті, ауыз су, теңіз суларын, теңіз
шөгінділерін зерттеу хлорсутектердің барлық жерде болатындығын көрсетті.
Гидросферада ыдырау өте баяу жүреді. Сонымен, жарты уақыт шамамен 6
жылды құрайды. ПХЭ адам ағзасына әсер еткенде бауыр, бүйрек, қан түзетін
мүшелер мен жүйке жүйесінің қызметтерін бұзады. Жедел улану кезінде
көздің, мұрын-жұтқыншақтың, тыныс алу жолдарының тітіркенуі, айналуы,
әлсіздік байқалады. Ең ауыр жағдайларда сананың жоғалуы, қозғалыстардың
үйлестіруінің бұзылуы орын алады және өліммен аяқталуы мүмкін. ПХЭ-мен
ұзақ уақыт жұмыс істегенде созылмалы аурулар болуы мүмкін: асқазан-ішек
жолдары жұмысының бұзылуы, жүйке жүйесінің бұзылуы, иістің жоғалуы
және одан да ауыр жағдайлар. Сондықтан еңбекті қорғау ережелерін сақтау
өте маңызды, үй ішіндегі ауаны үнемі бақылау қажет. ПХЭ булары ауыр
болғандықтан, шығатын құрылғылар бөлменің төменгі бөліктерінде
орналасуы керек. ПХЭ-мен жұмыс жасайтын барлық зауыт қызметкерлері
үнемі медициналық тексеруден өтуі керек.

Хлорсутектер (фреон-11 және фреон-113) хлорсутектердің катализатор
- сурьма трифторид қатысуымен сусыз сутегі фторидімен әрекеттесуі
нәтижесінде өндіріледі. Фреондар тері, былғары және синтетикалық
талшықтардан жасалған киімдерді өңдеу үшін қолданылады. Фреондар
терінің және матаның қасиеттерін өзгертпейді, олардың жуу қабілеті жоғары,
синтетикалық талшықтардан, былғарыдан, күдеріден жасалған «шетін»
өнімдерді өңдеуге жарамды. Фреондар табиғи майларды жумайды,
сондықтан өңделген өнімдер жұмсақ болып қалады, талшықтар іс жүзінде
жойылмайды. Фреондардың еру және тазарту қабілеті еріткіш бензинге
жақын. Фреондар терінің және матаның қасиеттерін өзгертпейді, болат, мыс,
мырыш, алюминий коррозиясына ұшырамайды. Ашық жалынмен
байланыста улы заттар шығарылады. 2000 жылдан бастап фреондарды
химиялық тазарту үшін еріткіш ретінде пайдалануға тыйым салынды, өйткені
көптеген ғалымдар озон саңылауларының пайда болуын фреондарды
қолданумен байланыстырады.
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2.2.2. Бұйымдарды құрғақ химиялық тазалауға арналған жабдық

Қазіргі уақытта автомобиль түрлері өте көп, шартты түрде оларды
келесі критерийлер бойынша бірнеше топқа бөлуге болады:

1. Еріткіштің түрі
2. Жылыту түрі
2.1 бу
2.2 электр
3. Сүзгінің түрі және қол жетімділігі
3.1 сүзгісіз
3.2. ұнтақ сүзгісі
3.3. мембраналық сүзгі
3.4. картридж
4. Цистерналар саны
4.1. бір цистерна машинасы
4.2. көп танктік машина
5. Адсорбциялық қондырғы
5.1. адсорбциялық емес машина
5.2. көмір адсорбері
6. Басқару түрі
6.1 қолмен басқару
6.2. автоматтандырылған басқару
6.3. аралас бақылау
7. Машинаның орналасу түрі
7.1. шкаф түрі
7.2. жиынтық түрі
Машина бірнеше блок пен жүйеден тұрады:
1. жуу және айналдыру қондырғысы
2. Төлем қабілеті бар айналым және сақтау жүйесі
3. төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жүйесі
4. кептіру және қалпына келтіру жүйесі
5. басқару және басқару жүйесі.
Жуу блогы ішкі барабаннан, сыртқы барабаннан және тиеу есігінен

тұрады.
Машиналардың көптеген түрлерінде ішкі барабан - көлденең

орналасқан және екі жартылай осьтерге орнатылған немесе консольдық
цилиндр. Ішкі барабан тот баспайтын болаттан жасалған және тесілген қабық
пен жоталардан тұрады. Тарақтар тазалау кезінде өнімдерге мехикалық әсер
етуді күшейтуге арналған және қосымша қаттылық қызметін атқарады.
Жоталар, әдетте, 3 (кемінде 4 немесе 6). Ішкі барабан сыртқы барабанның
ішінде орналасқан, ол еріткіш резервуар ретінде де, корпуспен де, ішкі
барабан үшін тірек құрылымымен де қызмет етеді. Сыртқы барабаннан
еріткіш ішкі барабанға қабықтың тесілуі арқылы енеді. Өнімдер машиналық
құлыппен жабдықталған тиеу люгі арқылы жүктеледі. Есік ашылған кезде
машинаны басқарудың барлық функциялары бұғатталады. Егер құлып
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ақаулы болса, жүктеу есігін ашу немесе жабу және машинаны іске қосу
мүмкін емес.

Машина жуу, айналдыру, кептіру болып табылады, сондықтан ішкі
барабан әртүрлі жылдамдықта айнала алады. Айналу кезінде айналу
жылдамдығы максималды болады. Көптеген машиналар барабанды
айналдыруға арналған мехизммен жабдықталған, бұл өнімдерді біркелкі
өңдеуге мүмкіндік береді, бұйымдардың кесек болып айналуына жол
бермейді және сығу кезінде бұйымдардың біркелкі таралуына мүмкіндік
береді.

Сығу, кептіру және ауа беру кезінде барабанда еріткіш болмайды.
Кептіру кезінде ауа машинаның ішінде ішкі барабан мен кептіру және
қалпына келтіру жүйесі арқылы айналады, ал желдетілген кезде ауа бөлмеден
кіреді және адсорберде тазаланғаннан кейін немесе тоңазытқыш қондырғысы
арқылы тазартылғаннан кейін атмосфераға таралады.

Киімді өңдеу кезінде барабанға түрлі заттар (тырнақтар, болттар,
түйреуіштер, инелер және т.б.) енуі мүмкін, олар тесілген қабыққа тұрып
қалып, оны деформациялайды.

Машинадағы еріткіштің айналымы және сақтау жүйесі
Түймешіктер жуу процесінде сөніп қалуы мүмкін болғандықтан,

талшықты қалдықтар мен үйінділер пайда болуы мүмкін, еріткіш барабаннан
кейін қақпанға жіберіледі. Тұзақ барабан мен сорғының арасында
орналасқан, ол сорғыны оған түсіп кететін ұсақ заттардан, зақымданудан
және ластанудан сақтайды. Осылайша, тұзақ - бұл ірі фильтр. Тұздырғыш
барабанға жақын жерде еріткішті төгу желісіне орнатылады. Егер тұзақ
еріткіштің төгу сызығының астына орнатылса, онда оны жуу кезінде ашуға
болмайды, өйткені тұзақ пен барабан байланыс құралдары болып табылады.
Тұздырғыш кептіруден және ауа беруден кейін мезгіл-мезгіл кірден
тазартылады. Ұсақ металл заттардың түсуінен қорғану үшін магнитті қақпа
себетіне орналастырған жөн.

Еріткіш цистернадан барабанға центрифугалық сорғының көмегімен
беріледі. Құбыр жүйесі мен сорғы цистерналардан барабанға еріткіш беру
үшін, тазарту кезінде машинада еріткішті айналдыру және дистилляторға
еріткіш беру үшін қолданылады. Машина центрифугалық сорғымен
жабдықталған, ол еріткіштің жеткілікті айналым жылдамдығын қамтамасыз
етуі керек. Егер айналым жылдамдығы жеткіліксіз болса, бұл тазарту
сапасының төмендеуіне, өңдеу циклінің ұзақтығына және еңбек өнімділігінің
төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Еріткішті машинада сақтау цистерналарда жүзеге асырылады, олар
баспайтын болаттан жасалған металл дәнекерленген құрылымдар.
Резервуарлардың саны машинаның мақсаты мен технологиялық процеске
байланысты. Салмағы 18 кг-нан асатын машиналарда екіден көп цистерна
болуы керек. Үш моншамен өңделетін машинада кем дегенде үш цистерна
болуы керек. Резервуарлар герметикалық болуы керек, тексеру терезелерімен
және еріткіш деңгейінің индикаторларымен жабдықталған және бактарды
тазартуға арналған люгі болуы керек. Резервуарлар барабан деңгейінен
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жоғары немесе төмен орналасуы мүмкін. Егер цистерналар барабан
деңгейінен жоғары орналасса, еріткіш ауырлық күші арқылы барабанға
түседі.

Еріткішті қалпына келтіру жүйесі.
Еріткішті тазарту және регенерациялау үшін сүзгіден, дистиллятордан,

дистиллятордан және су бөлгіштен тұратын дистилляция және регенерация
жүйесі қарастырылған.

Еріткішті ластаушы заттардан тазарту еріткішті сүзу немесе еріткішті
айдау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Сүзу тек қатты (ерімейтін)
қоспаларды жояды және еритін қоспаларды жартылай адсорбциялайды.
Дистилляция кезінде еріткіш барлық еритін және ерімейтін ластаушылардан
толық тазартылады. Алайда, айдау процесі қымбатқа түседі және көп
уақытты қажет етеді. Оңтайлы еріткішті тазарту - бұл үздіксіз сүзу мен
партиялық айдаудың үйлесуі. Қатты ластанған өнімдерді өңдеу кезінде сүзуді
қолдануға болмайды, себебі бұл сүзгінің тез ластануына әкеліп соғады және
фильтрдің регенерациясын қажет етеді. Сүзгі - бұл кеуекті сүзу бөлімі
арқылы екі бөлікке бөлінген аппарат. Суспензия олардың біреуіне енеді,
екіншісі таза еріткішті кетіруге қызмет етеді. Сұйықтықтың сүзгілердің
кеуектерінен өтуі үшін оның екі бөлігінде де поршеньді немесе
центрифугалық сорғыларды, компрессорларды, вакуумдық сорғыларды
қолдану арқылы қысым айырмасы жасалады. Сүзгі дистиллятордың үстінде
орнатылған, бұл фильтрдің регенерациясы кезінде жұмсалған сүзгі ұнтағын
төгу процесін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Барлық сүзгілер сүзгідегі
қысымды бақылау үшін манометрмен жабдықталған. Егер қысым
максимумға жақындаса (техникалық мәліметтер парағына сәйкес), онда
сүзгіні қалпына келтіру және жуу қажет (регенерация).

Машинаның дизайнына байланысты сүзгіні жуған кезде сүзгі ұнтағы
барабанға немесе қақпанға салынады. Еріткішті сүзу процесіне киімнен
еріткішке өтетін қоспалардың массасы, сүзілу жылдамдығы, сүзгі
элементтерінің ауданы, сүзгі қабатының сапасы, көмекші сүзгі
материалдарының сүзу қабілеті, күшейткіштер мен еріткіштегі судың
мөлшері әсер етеді.

Сүзу жылдамдығы жуу басталғаннан кейін 2-3 минут ішінде еріткіштің
оптикалық тығыздығының төмендеуін қамтамасыз етуі керек . Сүзгісі бар
заманауи машиналарда сүзу жылдамдығы 1 минут ішінде жуу
цистернасындағы еріткіштің толық өзгеруін қамтамасыз етеді . Әр түрлі
типтегі машиналарда әр килограмм киімдер арқылы өтетін еріткіш мөлшері
4-12 л / мин құрайды.

Әр түрлі типтегі машиналарда сүзгі элементтерінің ауданы 1,5-12 м2

құрайды . Қосымша материалдарды қосу қабаттың кеуектілігіне байланысты
сүзгілеу бөлімінің кедергісін төмендетуге мүмкіндік береді, бұл сүзу
аймағының ұлғаюына тең.

Қосымша материалдардың сүзгілеу қабілеті әр түрлі. Алюминий
оксидінің материалы болып табылатын триполи, диатомит көмекші заттар
ретінде қолданылады. Оларға бірқатар талаптар қойылады: олар сүзгі
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элементтерінде жинақталып, еріткіштер мен күшейткіштерге инертті болып,
еріткіш бетінде қалқып, кеуекті қабат түзуі керек. Диатомиттің кеуектілігі
жоғары (70-75%), оның тығыздығы 2030-2200 кг / м.

Триполидің кеуектілігі жоғары (60-64%), оның тығыздығы 2200-2500
кг / м. Триполиде тек сүзгілеу ғана емес, сонымен қатар адсорбциялау
қасиеттері бар.

Ұсақ органикалық емес ұнтақтарды сүзгі ұнтағы ретінде пайдалануға
болады. Көбінесе олар ZP-200, ZP-30, Kizelguhr K-700, Filterperlit қолданады.
Сүзгі ұнтағы құрғақ бөлмеде сақталуы керек, өйткені ол торттардан тұрады
және шамадан тыс ылғалмен қасиеттерін жоғалтады. Сүзгі элементтері
жылына бір рет тазартылады.

Дистилляция. Бұл еріткіштерден еритін және ерімейтін
ластаушыларды кетірудің ең жетілдірілген әдістерінің бірі.

Айдау қондырғысы буландырғыш кубтан (дистиллятордан),
конденсатордан (тоңазытқыштан) және су бөлгіштен тұрады ( Cурет 4).

1 - буландырғыш
2 - сүзгі
3 - қақпалы клапандар
4 - тоңазытқыш
5.6 - су мен перхлорэтилен қоспасын беруге арналған құбыр
7 - таза перхлорэтиленге арналған бак
8 - су бөлгіш

4 сурет - Атмосфералық қысыммен жұмыс жасайтын дистиллятор
схемасы

Буландырғыш кубы - бұл баспайтын болаттан жасалған дәнекерленген
құрылым. Онда лас еріткішті ағызуға арналған кірістер, фильтрді шығару,
еріткіштердің булары бар. Буландырғыш еріткіш температурасы
датчиктерімен, көру әйнегімен, авариялық клапанмен, еріткіш деңгейінің
сенсорымен жабдықталған. Буландырғышта көп мөлшерде шлам жиналмауы
үшін абай болу керек, өйткені бұл дистилляция жылдамдығын төмендетеді,
энергия шығынын жоғарылатады және дистилденген еріткіште жағымсыз иіс
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пайда болады. Тұнбаның көп мөлшері дистилляция процесінде еріткіштің
қайнап, көбіктенуіне әкелуі мүмкін, бұл тыныштықтан су бөлгішке және
тазартылған еріткіш ыдысқа ластаушы заттар әкелуі мүмкін.

Еріткіштің еріткіш дистилляциялау 122 қыздыруда орын туралы айдау
(термометр бақылау бойынша) жоғары температураны талап ететін немесе
өте ұзақ мерзімге созылатын болса С, ол буландырғыш жылы суспензия
шамадан тыс мөлшерін көрсетеді. Буландырғышты тазарту машинаның 20-25
циклінен кейін немесе қайнау температурасында 126 С-тың лас еріткішінде
жүргізілуі керек . Егер өңдеу кезінде май жағу агенттері қолданылса, цикл
саны 8-10 дейін азаяды.

Дистилляция кезінде ластанған еріткішті катушкалар, бу кеудешелері
немесе қорғалған электр элементтері арқылы қыздырады. Еріткіштердің
булары, су буымен бірге, судың салқындатқышына түседі, ол қарсы ағын
принципіне сәйкес жұмыс істейді, ол сұйық еріткіш пен суға
конденсацияланады. Су мен еріткіштің қоспасын бөлу су мен еріткіштің
арасындағы тығыздықтың айырмашылығына байланысты жүзеге асырылады.
Еріткіштің тығыздығы 1,62 г / мл, ал су 1 г / мл құрайды. Еріткіш су бөлгіш
ыдыстың түбіне жиналады және дистиллят цистернасына салалық құбыр
арқылы түседі, су бөлгіштің жоғарғы бөлігіне су жиналып, одан әрі жою
үшін арнайы ыдысқа ағызылады. Су бөлгіш - бұл тот баспайтын болаттан
жасалған дәнекерленген конструкция. Ішінде резервуар толып жатқан
құбырлармен қосылған екі немесе одан да көп секцияларға бөлінеді.

Су бөлгіштен еріткіш дистиллят багына түседі.
Су бөлгішті үнемі тазалап отыру керек. Тазарту ай сайын жүргізіледі.

Ол үшін машина жұмыс істемей тұрған кезде су мен еріткішті су бөлгіштен
ағызыңыз. Су бөлгіштің қабырғаларын мақта матамен сүртіңіз. Су бөлгішті
жүйесіз тазарту ондағы қышқыл қалдықтарының жиналуына, спецификалық
микрофлораның пайда болуына әкеледі, бұл машинаның коррозияға
ұшырауының және машинада өңдеуден кейін өнімдердің жағымсыз иіс
алуының бір себебі. Машина Сүзгіні жоқ болса , және еріткіш айдау арқылы
тазартады еріткіш душта салқындатқыш мүмкін, өйткені, су бөлгіш, жоғары
билік жасалған. Осылай салқындаған кезде конденсация еріткіш булары бар
камераға су айдау арқылы пайда болады.

Кептіру және қалпына келтіру жүйесі
Жуғаннан және сығылғаннан кейін өнімдер кептіріліп, желдетіледі.

Осы операциялар үшін машина кептіру және қалпына келтіру жүйесімен
жабдықталған. Жүйе түкті сүзгіден, желдеткіштен, конденсатордан, ауа
қыздырғыштан тұрады. Кептіру жабық циклде ыстық ауамен жүзеге
асырылады. Қатты қыздырылған бу жылу тасымалдағыш ретінде
қолданылады, ол құрғақ қыздыру элементтерін пайдаланып ауаны
қыздырады. Ауа айналымын үлпілдек сүзгі мен конденсатор арасында
орнатылатын желдеткіш қамтамасыз етеді. Барабаннан еріткіш буларымен
қаныққан ауа сүзгі-үлпілдеткішке түсіп, оны шаңнан және жұқа
талшықтардан және зығырдан тазартады, тазарту процесінде өнімдерден
бөлінеді. Содан кейін ауа-бу қоспасы конденсаторға түседі, онда қоспа
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салқындатылады және еріткіштің булары конденсацияланады (конденсат су
бөлгішке, содан кейін тазартылған еріткішпен ыдысқа түседі). Содан кейін
салқындатылған ауа қыздыру үшін қыздырғышқа түседі, содан кейін
барабанға енеді. Цикл жабық кеңістікте бу-ауа қоспасынан еріткіштің
конденсациясы тоқтағанға дейін жүреді. Процесті бақылау су бөлгіштің көру
әйнегі арқылы жүзеге асырылады, егер машина автоматты режимде жұмыс
істесе, кептіруді бақылау арнайы қондырғының көмегімен жүзеге
асырылады. Кептіруден кейін ауа жіберіледі. Бұл жағдайда ауа келесі схема
бойынша айналады: бөлме-барабан-сүзгі-үлпілдеткіш-желдеткіш-
конденсатор-тоңазытқыш-бөлме. Желдету кезінде өнімдер машинада
салқындатылады. Атмосфераға шығар алдында ауа тазалануы керек. Тазарту
адсорберде жасалады. Адсорбент - белсенді көмір.

Басқару жүйесіне температура мен қысым датчиктері, көру көзілдірігі
және деңгей датчиктері кіреді.

Машина келесі жолдарға қосылуы керек:
1. Қуатты электр кабелі (3 фаза, 300В, қуаты машинаның техникалық

паспорты бойынша)
2. Суық сумен жабдықтау (қысым 3-4 МПа)
3. Дренажды канализация
4. Сығылған ауа беру (қысым 5-6 МПа)
5. Бумен қатты қыздыру (қысым 4-6 МПа).
Машина өзінің бу генераторымен және компрессорымен жабдықталуы

мүмкін.
Манометрлер суды машинаға, сығылған ауа мен буға қысымды

бақылау үшін орнатылады.
Сүзгі элементіне қысымды бақылау үшін сүзгіге қысым датчигі

орнатылған. Сүзгіге қысым максимумға жақындаған кезде (төлқұжат
бойынша) сүзгіні қалпына келтіру қажет.

Температура датчиктері буландырғыш текшесінде (дистилляция
кезіндегі еріткіштің температурасын бақылау), кептіру және қалпына келтіру
жүйесінде (кептіру және желдету кезінде ауа температурасын бақылау),
дистиллятордың тоңазытқышынан су шығатын жерде орнатылады
(конденсациядан кейінгі дистилляциялық еріткіштің температурасын
бақылау).

Деңгей датчиктері дистилляторға еріткіштің толып кетуіне жол бермеу
үшін, жуу барабанында ваннаның минималды модулін анықтау үшін
орнатылады. Еріткіш ыдысының деңгей өлшегіштері еріткіштің мөлшерін
көрсетеді. Олардың оңай оқылатын шкаласы болуы керек.

Машиналар автоматты немесе жартылай автоматты болуы мүмкін.
Автоматты машиналарда жұмыс кіріктірілген компьютер көмегімен
басқарылады. Өңдеу режимдері компьютер жадында немесе флэш-
карталарда жазылады. Компьютер жадынан сигналдар электрлік панельдің
релелері мен стартерлеріне жіберіледі, мұнда жуу, айналдыру, желдеткіш
және т.б.қозғалтқыштардың қозғалтқыштары іске қосылады және
сөндіріледі, пневматикалық демпферлер ашылады және жабылады, бу
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генераторының қыздырғыш элементтері, дистиллятор және кептіру және
қалпына келтіру жүйесі қосылады және сөндіріледі. Автоматты машиналарда
барлық жүйелер автоматты басқару жүйесі бар кері байланыс датчиктерімен
жабдықталған. Машина жүйелеріндегі оңтайлы ауа қысымын, кептіру
кезіндегі оңтайлы ауа температурасын және айдау кезіндегі еріткіштің
температурасын сақтау автоматты түрде реттеледі. Тоңазытқыш қондырғы
автоматты түрде басқарылады. Машинадағы циркуляцияның әртүрлі
бөліктеріне орнатылған судың қосымша температуралық датчиктері
машинаны пайдалану кезінде су шығынын оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Кейбір машиналар өнімді өңдеу кезінде еріткішке арнайы қоспалар қосатын
автоматты диспенсерлермен жабдықталған.

Барлық машиналар апаттық блокаторлармен және дабылды
құрылғылармен жабдықталған. Жүйеде ақау болған жағдайда дыбыстық
және жарық сигналы беріледі. Төтенше оқшаулау тиеу есігі ашылған кезде
іске қосылады, пневматикалық жүйеде ауа қысымы төмендейді, машинаға
кіретін қысым төмендейді, бу генераторындағы су деңгейі ең төменгі
деңгейден төмендейді, жетек және желдеткіш қозғалтқыштары қызып кетеді.
Қазіргі заманғы машиналардың бірнеше дәрежелі қорғанысы бар (авариялық
тоқтату). Көптеген түйіндер апаттық датчиктермен және ажыратқыштармен
жабдықталған.

Ауыр ассортименттің өнімдерін (пальто, қой терісі, көрпе және т.б.)
өңдеу кезінде өнімдер партиясының салмағын бақылау қажет. Топтаманың
салмағы машинаға тиеуге рұқсат етілген шектен (паспорт бойынша) 2 есе аз
болуы керек. Иіруді тек қолмен басқару режимінде, мұқият, аралық иірумен
(бірінші аралық иіру 10 секундтан аспайды ), барабаннан еріткішті шығарып,
соңында айналдырумен жүзеге асырылуы керек. Егер бұл шарттар
орындалмаса және барабанда еріткіш көп болса, онда айналдыру
қозғалтқышы максималды жылдамдыққа жеткенде, қозғалтқыш орамы
қызып кетуі мүмкін және машина сөніп қалуы мүмкін.

Өнім партиясының салмағынан станоктың паспортында көрсетілгеннен
асып кетуге жол берілмейді; ванна модулі жуу кезінде асып кетпеуі керек;
қақпанда кірдің жиналуына жол бермеу керек. Бұл жуу немесе айналдыру
қозғалтқышының қызып кетуіне әкелуі мүмкін және термиялық жүктеме
релесі өшіп қалады.

Жүктеу есігі ашылған кезде машина толығымен құлыпталады.
Машинаның жұмысы тек есік жабық болғанда ғана мүмкін болады.

2.2.3. Бұйымдарды органикалық еріткіштерде жуу процесінің
теориялық негіздері

Өнімдердің ластануынан арылудың негізгі процесі химиялық тазалау
машиналарында жүзеге асырылатын органикалық еріткіштерде жуу болып
табылады.

Жүйелік еріткіш - өнімдер - ластану - күшейткіштер - су өзінің
күрделілігімен және көпфакторлы сипатымен сипатталады.
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Еріткіш - бұл тазартылған өнімдерден ластаушы заттар өтетін орта.
Еріткіш киім, компоненттер мен ластаушы заттар қозғалатын тасымалдаушы
агент рөлін атқарады. Еріткіштің көмегімен турбулентті ағындар құрылып,
өнімге мехикалық әсер етіледі. Еріткіш талшықтардағы пигмент бөлшектерін
ұстайтын майлар мен майларды ерітеді.

Табиғи және жасанды тері пен былғарыдан жасалған, әр түрлі
класстағы бояғыштармен боялған және әр түрлі препараттармен өңделген
маталардың бірнеше түрінен жасалынған бұйымдар пленкалар ісінуге, еруге,
кейде еріткішке сіңіп, майлы заттарды, бояғыштарды қайтадан соруға
қабілетті; полимерлер, БАЗ, ылғал.

Еріткіште ластаушы емес заттар жиналады: тазартқыш
күшейткіштердің компоненттері, әрлеу агенттері, табиғи жүн майлары.

Ластаушы заттар еріткіште жиналатындықтан, олардың талшықты
материалдармен қайталама сорбциялануына жағдай жасалады. Егер лас
еріткіштен алынбаса, жуу процесі тоқтайды.

Жуу процесінде еріткіш, ылғалдандыратын өнімдер мен кір майлар мен
майлардың еруіне әкеледі. Бұл процесс суда еритін заттардың суда еруіне
ұқсас өздігінен жүреді. Нәтижесінде ластану олардың концентрациясы
жоғары болатын өнімдерден концентрациясы аз ортаға, т.е. еріткішке
айналады. Бұл процесс тез жүреді, ластаушы заттар концентрациясының
айырмашылығы соғұрлым көп болады және мехикалық кернеулер соғұрлым
күшейеді. Ылғалдандыру процесі біркелкі жүру үшін, киім салмағы мен оны
өңдейтін еріткіштің көлемі арасындағы белгілі бір арақатынасты сақтау
қажет. Бұл коэффициент әдетте сұйықтық модулі деп аталады.

Сұйық модуль - бұл өнімнің 1 кг салмағына шаққандағы литрдегі
еріткіштің мөлшері. Құрғақ тазалау машиналарында көбінесе 6-8 сұйық
модуль қолданылады.

Майлы ластаушы заттардың еруі және еріткішке айналуы
температураның жоғарылауымен жеңілдейді. Майлар мен майлар талшықтар
мен пигментті дақтардың байланыстырушысы болып табылады. Майлар
еріген кезде қоспалардың талшықтармен байланысы әлсірейді, нәтижесінде
пигментті қоспалар, сонымен қатар майлы қоспалар еріткішке жиналып, онда
жиналады. Ластаушы заттардың әсіресе тез жууы еріткіштегі ластаушы
заттардың мөлшері аз болған кезде жуудың алғашқы екі минутында
байқалады. Содан кейін қоспаларды жуу жылдамдығы төмендейді. Майлы
және пигментті ластаушы заттардың алынуына бұйымдар орналастырылатын
жуу барабанының айналуы, еріткіштің циркуляциясы, өнімнің бір-бірімен,
еріткішпен өзара әрекеттесуінен туындайтын мехикалық әсерлер және
барабанның тесілген қабырғалары ықпал етеді.

Өнімдерді үздіксіз ластанған еріткіште жуу қанағаттанарлықтай жүре
алмайды, өйткені ластаушы заттардың жиналуы жанама және жағымсыз
процесті тудырады - алынған ластаушы заттардың өнімнің екінші реттік
сіңірілуі. Бұл процесс резорбция деп аталады, нәтижесінде өнімдердің түсі
өзгереді - сұрғылт түс. Кірді кетіру процестерінің жылдамдығы мен олардың
резорбциясының қатынасы өнімдерді жуу нәтижесін анықтайды. Бүйірлік
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процестің жылдамдығын төмендету үшін тазартқыштарды қосу, еріткішті
сүзу, ластанған еріткішті таза сұйылту арқылы жуудың бірнеше әдісі
қолданылады. Еріткішті сүзгіден өткізгенде, жуу процесі толығымен жүреді,
алайда еріткішті бірнеше рет қолданған кезде (оның тұрақты сүзгілеуімен
бірге) майдың үздіксіз жинақталуы және пигментті ластаушы заттардың ең
ұсақ бөлшектері болады.

Осылайша, пигментті ластауыштарды жою оларды талшықпен
байланыстыратын майлы қабықшаның еруі нәтижесінде, сондай-ақ өнімдерге
мехикалық әсер ету нәтижесінде пайда болады, бұл кезде мата пигменттерді
бірнеше рет бүгеді. Еріткіш суда еритін ластаушы заттарды кетірмейді, оған
құрғақ тазартатын күшейткіш қосқанда, суда еритін ластаушы заттардың
12% -на дейін жойылады.

Құрғақ тазартуды күшейткіштерге қойылатын талаптар
Химиялық тазартуды күшейткіштер - құрамында беттік активті

заттар, косолвенттер және басқа да пайдалы қоспалар бар композициялар.
Күшейткіштер органикалық еріткіштердің еру функцияларын
ластауыштардың әртүрлі түрлерін байланыстыру, тұрақтандыру және жою
қабілетімен толықтырады.

Суды күшейткішпен бірге белгілі бір мөлшерде қосқанда 70% -ке дейін
суда еритін ластаушы заттар шығарылады.

Күшейткіштер өнімдерді органикалық еріткіштер ортасында ваннаға
қосу арқылы немесе өнімдердің ластанған жерлерінің бетіне жағу (тазарту)
арқылы жуу кезінде қолданылады. Күшейткіштерге қойылатын негізгі
талаптар: персонал үшін және қоршаған орта үшін қауіпсіздік, органикалық
еріткіштердегі ерігіштік, суды еріту қабілеті және ластану, дисперсия
қабілеті, жағымсыз иістің болмауы. Күшейткіш ерітіндісі сүзгіден еркін өтіп,
жабдықтың коррозиясын күшейтпеуі керек. Күшейткіш жуу әсерін күшейтіп,
талшықты материалдардың қасиеттері мен олардың түсін төмендетпеуі
керек. Ол жалаңаштау кезінде қолданылған кезде тітіркендіргіш болмауы
керек және еріткіштің дистилляциясы мен машинаның күтімін қиындатпауы
керек. Өнімдерге пайдалы қасиеттер жиынтығын беретін күшейткіштер
(антистатикалық, ағартқыш, бактерицидтік, сергітетін) және қалаулы.

Құрғақ тазалау машинасына күшейткіштің қосылуы өнімнің ластану
дәрежесіне және өңдеу режиміне байланысты (2 немесе 3 жақты процесс). 2-
ванна әдісімен орташа ластанған өнімдерді тазалаған кезде күшейткіш
бірінші жуу кезінде қосылады; қатты ластанған өнімдерді 2 жақты тазалау
кезінде күшейткіш 2-ші жуу кезінде қосылады. 3-ванна әдісімен орташа
ластанған өнімдерді тазалаған кезде күшейткішті 2-ші жуу кезінде
(ұсынылған тұтыну мөлшерінің 50%) және 3-ші жуу кезінде (ұсынылған
тұтыну нормасы) қосады.

Химиялық тазалау машинасына жуу кезінде қосылған препараттардың
үйлесімділігі туралы есте сақтау керек. Сіз бір ваннада біріктіре алмайсыз:

- тазартқыш және антистатикалық агенттер;
- күшейткіш және майлы дәрілер;
- тазартқыш және су өткізбейтін препараттар.
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Күшейткішті жууға қосқанда, еріткішті сүзгі арқылы тазарту қажет
емес, өйткені күшейткіштің көп бөлігі сүзгі элементінде қалады және тазалау
сапасы едәуір төмендейді, ал сүзгі элементінің ресурсы айтарлықтай
жұмсалады, бұл фильтрді қалпына келтіру қажеттілігіне әкеледі.

Құрылғыны тазарту және қосу үшін құрғақ тазалағыш күшейткіштерді
дұрыс таңдау тазарту процесінде суда еритін ластаушы заттардың 90% дейін
жоюға мүмкіндік береді, бұл жууға немесе суды тазартуға болмайтын
өнімдерді тазарту кезінде өте маңызды.

Қазіргі уақытта химиялық тазарту кәсіпорындарында әртүрлі
өндірушілердің күшейткіштері қолданылады:

- Пренетт К4- күшті тазартқыш және қорғаныс қасиеттері бар аршу
күшейткіші;

- Клип Асепт - қатты антистатикалық, дезинфекциялық және әрлеу
қасиеттері бар, жоғары концентрацияланған құрғақ тазалағыш күшейткіш.

- Пренет Макс - бұл перхлорэтилен ортасында тазартпас бұрын тоқыма
материалдарын тазартуға арналған тиімді күшейткіш. Қажет болса, сумен
сұйылтуға болады.

- Драй Энерджи-01 - бұл перхлорэтилен ортасында тоқыма
бұйымдарын алдын ала тазартуға арналған жоғары тиімді дайындық. Төмен
концентрацияда жоғары тазарту қасиеттеріне ие, ол құрғақ тазалау кезінде
оңай жуылады, өңделген өнімдерде сызықтар мен дақтар қалдырмайды.

- Құрғақ сына - бұл жоғары концентрацияланған күрделі күшейткіш -
құрғақ тазалаудың белсенді құралы, мата мен кірдің барлық түрлеріне
антистатикалық қасиеттері жоғары. Майлы, пигментті және суда еритін
дақтарды тиімді түрде жояды. Ол құрғақ тазалаудан бұрын өнімдерді тазарту
үшін де қолданылады.

- Стандарт - химиялық тазартудың жоғары тиімді күшейткіші және
құрғақ тазалаудан бұрын өнімдерді алдын ала тазартуға арналған агент.
Тамаша тазарту қабілеті бар, сүзгінің өткізгіштігіне әсер етпейді, сәл
антистатикалық әсер етеді.

- Авангард - құрғақ тазартудың алдында өнімді алдын ала тазартуға
арналған жоғары концентрацияланған құрғақ тазартқыш және агент.

- Драй Энерджи-02 - бұл жоғары концентрацияланған кешенді
күшейткіш - мата мен кірдің барлық түріне арналған химиялық тазартудың
активаторы. Майды, пигментті және суда еритін дақтарды кетіреді.

- Престиж - жоғары сапалы концентрацияланған құрғақ тазартқыш, ол
керемет әрлеу қасиеттеріне ие, құрамында жұмсартқыштар бар. Барлық
күшейткіштердің антистатикалық және бактериялық қасиеттері жоғары. Ол
жұмыс киімін тазалауға өте қолайлы, мұнда күшейткіштің бактерицидтік
әсері әсіресе химиялық тазарту процесінде қажет болады.

- Эффект - былғарыдан жасалған бұйымдарға, күдеріге, жүнге арналған
химиялық тазартқыш.

- Универ 8101 - өнімдерге антистатикалық әсер беретін құрғақ
тазартуға арналған күшейткіш;

- SUPERC - жуғыш және антистатикалық әсері бар күшейткіш;
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- LAVAMAGICECO - жуу және дезинфекциялау әсері бар күшейткіш;
- №VACLINSUPER - жуғыш зат, антистатикалық, әрлеу және

дезодорациялау қасиеттері бар.
Ластануының орташа дәрежесі бар тоқыма және трикотаж бұйымдарын

өңдеу кезінде аршу және машинаға құю үшін әр түрлі күшейткіштердің
шығын нормалары 2 3 кестеде келтірілген .

Кесте 2 3 - Аршу және құю үшін әр түрлі күшейткіштерді тұтыну нормалары
Күшейткіш
маркасы

Қол жеткізілген әсер Тұтыну
нормасы

Көлікке құю

Тұтыну
нормасы

Ажырату
Универ 8101 Антистатикалық

жуғыш зат,
Антиресорбция

6.0 18.0

Универ 8102 Жуғыш зат,
антистатикалық

8.0 18.0

SUPER C Жуу 12.0 18.0
LAVAMAGIC
ECO

Жуғыш,
дезинфекциялаушы

15.0 18.0

ДЕТЕРСАНО Жуғыш,
дезинфекциялаушы

18.0 18.0

DEVANTOL
SUPER,
POLISOL RAN

Жуу 18.0

№VACLIN
SUPER

Жуғыш,
антистатикалық,
Бағалаймыз,
дезодорант

8.0

№VACLIN
FRESH KE

Жуғыш,
антистатикалық,
Бағалаймыз,
Дезодорант

10.0

PRENETT MAX Жуу 18.0
CLIP
UNIVERSAL

Жуғыш зат,
антистатикалық

16.0 18.0

CLIP COMBI Жуғыш зат,
антистатикалық

12.0
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2.2.4. Бұйымдарды жуу технологиясы

Органикалық еріткіштерде жуу - бұл мехикалық әсерлермен жүретін
және өнімдерді ластанудан босатуға бағытталған өнімдер, еріткіштер, беттік
белсенді заттар, ластаушылар арасындағы өзара әрекеттесудің күрделі
физико-химиялық процесі.

Алдын ала тазалаудан және дақтарды кетіруден кейін өнімдер
майсыздандырғыш машиналарда өңделеді.

Машинаның негізгі техникалық сипаттамасы - жүк тиеу салмағы. Бір
уақытта өңдеу үшін машинаға салынған құрғақ өнімдердің массасы.

Өнімдерді өңдеу кезінде ванна модулін дұрыс таңдау маңызды. Монша
модулі 1 кг өңделген киімнің барабанында қанша литр еріткіш бар екенін
көрсетеді. Алдын ала жуу кезінде ваннаның модулі минималды болуы
мүмкін (1: 3), негізгі жуу кезінде - қалыпты (1: 5), ал шаю кезінде максимум
(1: 8).

Майсыздандырғыш машинада өнімдер органикалық еріткіште
жуылады, сығылады және кептіріледі.

Жуу кезінде майлар мен майлар ериді, сондықтан бұл процесті көбінесе
майсыздандыру деп атайды. Процесс 1-, 2- және 3-ванналы болуы мүмкін.
Ванна - барабанда өнімді еріткішпен өңдеу процесі. Ванна статикалық
(еріткіш айналымсыз) және динамикалық (еріткіш айналымымен) болуы
мүмкін. Статикалық ваннаның көмегімен барабанға белгілі бір еріткіш
құйылады және ол бүкіл жуу процесінде болады. Динамикалық ваннаның
көмегімен еріткіш барабанға жуылады және одан шығарылады және деңгей
тұрақты күйде болады.

Дәл осындай процесс аз ластанған заттарды тазарту кезінде
қолданылады. Жууды фильтрациямен немесе онсыз жүзеге асыруға болады.
1 немесе 2 сатылы процесті қолдануға болады. 2 сатылы процесте 1-ші саты
статикалық ванна ретінде, ал 2-ші кезең фильтрациямен динамикалық түрде
жүзеге асырылады. Жуғаннан кейін еріткішті кейінірек пайдалану үшін бакқа
немесе тазартуға арналған дистилляторға жіберуге болады.

Екі ванналық процесс жеңіл және орташа ластанған заттарды тазарту
үшін қолданылады. 1-ші жуу (сүзгісіз динамикалық) ең төменгі еріткіш
деңгейімен жүзеге асырылады. Жуғаннан кейін еріткіш дистилляторға
жіберіледі. Аралық айналдырудан кейін 2-ші жуу жүргізіледі. Жуу 2-ші
кезеңде жүзеге асырылады. 1-ші кезең - тазартқыш күшейткіш қосылған
статикалық ванна, 2-ші кезең - сүзгілеу бар динамикалық ванна. 2-ші жуудан
кейін еріткіш келесі циклде пайдалану үшін резервуарға жіберіледі (екі
ванналық процестің 1-ші жууы үшін).

Үш ванналық процесс өнімдерді арнайы препараттармен өңдеу үшін
қолданылады: антистатикалық агенттер, мольге қарсы агенттер, өнімдерді
майлау, таңу. Бұл процесске кем дегенде 3 цистерна қажет. Арнайы
препараттармен жұмыс ерітіндісі өнімдерді жүктемес бұрын алдын-ала
дайындалып, резервуарға қойылады. Екі ванналық процесті және 2-ші аралық
экстракцияны өткізгеннен кейін, барабанға жұмыс ерітіндісі айдалады және
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динамикалық ванна сүзгісіз жүзеге асырылады. Жуғаннан кейін ерітінді сол
ыдысқа құйылады және бірнеше партияны өңдеуге қолданылады, содан кейін
оны тазарту үшін дистилляторға жібереді.

Айналдыру - бұл еріткішті киімнен шығару. Айналдыру жуу
барабанында жүзеге асырылады, бірақ барабанды анағұрлым жылдам
айналдыру кезінде. Иіру - аралық (бір циклды жуу арасында) және соңғы
(кептіру алдында жуу процесінің соңында). Айналдыру алдында барабаннан
еріткішті шығару қажет, өйткені айналдыру кезінде қозғалтқышқа жүктеме
максималды болады және ол қызып кетуі мүмкін. Айналдыру ұзақтығы
максималды айналу жылдамдығында 2 минуттан аспауы керек. Ұзағырақ
иіру өнімдердің қатты мыжылуына және қиын шығарылатын қыртыстардың
пайда болуына әкеледі.

Кептіру - электрондық еріткіштің өнімдерін соңғы көмуге. Кептіру
ауасы қыздырылған барабанда жүзеге асырылады. Кептіру уақыты
материалдардың алыну дәрежесіне, ассортиментіне, қалыңдығы мен
көлеміне және жылу тасымалдағыштың түріне байланысты. Әрбір
ассортименттің топтамалары үшін нақты кептіру температурасы таңдалады.
Әдетте кептіру 60-70 температурасына дейін қыздырылған ауаны пайдалана
отырып, жүзеге асырылады туралы С, бірақ кептіру кейде төмен
температурада (45-50 кезінде жүргізілуі тиіс үшін C ). Барлық машиналар
температура датчиктерімен жабдықталған, олардың біреуі кептіру және
қалпына келтіру жүйесінің корпусында орналасқан және кептіру кезінде ауа
температурасын басқаруға мүмкіндік береді. Кептірудің аяқталуы бу-ауа
қоспасынан еріткіштің конденсациясы аяқталуымен белгі береді. Бұл
процесті бақылау су бөлгіштің көру әйнегі арқылы немесе кептіру және
қалпына келтіру жүйесінің конденсаторынан су бөлгішке дейінгі конденсат
ағызғышына орнатылған арнайы қондырғы арқылы жүзеге асырылады.

Ауа беру - бұл бұйымдарды және барабанның металл бөлшектерін
кептіруден кейін салқындату, сондай-ақ өнімдерді машинадан түсіру
алдында қалдық еріткіш буларын түпкілікті жою. Желдету бөлмеден ауаны
кептіру және қалпына келтіру жүйесіндегі арнайы қақпа арқылы жіберумен
жүзеге асырылады. Содан кейін ауа адсорберге түсіп, тазартылғаннан кейін
атмосфераға шығады.

2.2.5. Бұйымдарға ерекше қасиеттер беру үшін оларды өңдеу
технологиясы

Антистатикалық әрлеу.                     

Киімнің жұмысы кезінде үйкеліс нәтижесінде статикалық электр тогы
жиналып, киімнің терінің бетіне жабысуына, ауырсынумен электр
разрядтарының пайда болуына, ластанудың жоғарылауына, өнімдердің
доғаға айналуына әкеледі. Өнімдерді электрлендіру оларды құрғақ тазалау
машиналарында өңдеу кезінде де болады, егер еріткіш ваннасында
зарядтардың жиналуын төмендететін арнайы күшейткіштер немесе
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антистатикалық заттар болмаса. Электрлену талшықтың табиғатына, оның
беткі күйіне және суды сіңіру қабілетіне байланысты.

Целлюлозаның беткі талшықтарының беттік электрлік кедергісі
салыстырмалы түрде төмен, олардың гидрофильділігіне байланысты беттік
өткізгіштігі жоғары, электр зарядтарының жинақталуы жоқ.

Полиолефин талшықтарының статикалық электр қуатын сақтау
қабілеті жоғары. Бұл зарядтар талшықтардан өздігінен ағып кетпейді,
сондықтан антистатикалық агенттермен арнайы емдеу қажет. Полиолефин
талшықтарынан басқа, поливинилхлорид, полиакрилонитрил, полиэстер және
ацетат талшықтарының статикалық электр зарядтарын жинақтау қабілеті
жоғары. Сурфактанттар көбінесе антистатикалық агенттер ретінде
қолданылады, олардың қолданылуы өнімдерде алғашқы жууға немесе
химиялық тазартуға дейін сақталатын жеткілікті әсер береді. Отандық БАЗ-
дар арасында антистатикалық агент ретінде Катамин В, Каталин В-300,
Синтамин, Оксифос В және т.б. қолданылады.Сонымен қатар көптеген
химиялық тазартқыш күшейткіштер антистатикалық қасиеттерге ие.

Алғашқы жуу 8 модульде 5 минут ішінде күшейткіш ерітіндісін қосып,
жұмыс резервуарынан еріткішпен жүзеге асырылады . Осыдан кейін 2 минут
бойы айналу жүреді . Ластанған еріткіш тыныштыққа құйылады. Екінші жуу
10-модульде 5 минут ішінде тұрақты сүзгіден өткен таза еріткішпен жүзеге
асырылады . Осыдан кейін өнімдер 2 минут бойы сығылады , 15-20 минут
кептіріледі , 3 минут желдетіледі . Технология ваннаға хош иістер мен
антистатикалық заттарды қосуды да қарастырады. «Антистат» препараты бір
және екі ванналық жууға арналған. Антистатикалық әрлеу үшін құрғақ
тазартқыштардан басқа, хлорсутек көміртектерінде еритін БАЗ қолданылуы
мүмкін. Химиялық жіптерден жасалған маталарды өңдеу үшін ДС-10
алкамонының (концентрациясы 10-15 г / л) ерітінділерін қолданған жөн .
Антистатикалық және ластанудан қорғайтын қабат жасау үшін DSK-10
алкамонымен емдеу 139-104 кремнийорганикалық сұйықтықпен өңдеумен
біріктіріледі. Перхлорэтиленде жуып, сығылғаннан кейін, киімдер құрамында
3 г / л алкамон ДС-10 және 1,5 г / л кремнийорганикалық сұйықтық 139-104
бар еріткіште өңделеді. Өңдеу уақыты - 6-7 минут. Шешімді бірнеше рет
қолдануға болады, әр келесі ваннаға бастапқы материалдардың шамамен 25%
қосылады. 5-6 партиялық киімнен кейін ерітінді дистилляцияға жіберіледі.

- суды репеллентпен өңдеу
Киімнің сумен қорғалатын әрлеуінің міндеті - оған сумен сулануға

қарсы тұру қабілетін беру, бірақ кеуектілігі мен тыныс алу қабілетін сақтау.
Сонымен қатар, өнімдер жұмсақтық, гидрофильді ластануға төзімділік,
мыжылуды азайту, кішірейту, тозуға төзімділікті арттыру, атмосфералық
әсерге төзімділік және жеңіл ауа райы сияқты пайдалы қасиеттерге ие
болады. Ылғал мақта тампонымен сия, шырындар, сусындардың дақтары
сіңдірілген заттардан оңай жуылады.

Талшықпен сорылатын және оның бетінде қабыршақ түзетін
кремнийдің органикалық қосылыстары су өткізбейтін дәрілер ретінде кеңінен
қолданылады. Кәсіпорындарда 136-41 сұйықтық әрлеу үшін қолданылады,
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тұрақтылықты арттыру үшін сұйықтыққа 0,01-0,1% аминдер немесе
аминофенолдар қосылады. Препарат перхлорэтиленде оңай ериді. Ерітінді
машинаның жуу барабанында дайындалады. Көбіктің алдын алу үшін оған
көбікке қарсы агент енгізіледі. Ерітінді араластырылып, резервуарға
құйылады. Силикондармен сіңдіру алдында өнімдерді гидрофобтау әсерін
төмендететін беттік активті заттардан және химиялық тазартқыштардан жуу
керек. Еріткіште жуылған өнімдерді сығып, дайындалған ерітіндіге 5-7 минут
сіңдіреді, содан кейін оларды сығып, қайтадан кептіреді. Дайындалған
ерітінді 5-7 партиялық киімді өңдеуге қолданылады, содан кейін
дистилляцияға жіберіледі.

Мақта жаңбырларын өңдеу кезінде көбірек концентрацияланған
ерітінділер қолданылады.

- Өнімдердің ластанудан қорғайтын қабаты олардың сапасын едәуір
жақсартады және күтімді жеңілдетеді. Қолданылатын әрлеу дайындықтары
өнімдердің ластануының алдын ала алмайды, бірақ олар ластануды азайтуға
көмектеседі немесе жуу немесе химиялық тазалау кезінде ластаушы заттарды
кетіруді жеңілдетеді. Су өткізбейтін қабат жасау үшін қолданылатын кейбір
құрамдар (Сұйық 136-41) гидрофильді дақтарға қарсы киімдерге дақтардан
қорғайтын қасиет береді. Бояғыштардың сулы ерітінділері (сия, жеміс-жидек
шырындары, сусындар) өнімдерден оңай кетуі мүмкін, өйткені олар
өнімдерді суламайды. Сонымен бірге, өнімдер пигментті қоспаларды тарту
қабілетіне ие болады. Өнімдерге ластанудан қорғайтын қасиеттер беру үшін
GPA препараты қолданылады, бұл сонымен қатар электрленуді, кішірейтуді
және тозуға төзімділікті азайтуға көмектеседі. Кірді репеллентпен емдеуді
бояудан немесе жуудан кейін жасаған дұрыс.

- мольдан қорғайтын емдеу
Киім адам денесімен байланыста болғандықтан, көбелектен қорғану

құралдарына келесі талаптар қойылады:
1. көбелектерге уыттылығы және адамдар үшін қауіпсіздігі;
2.қолданудың қарапайымдылығы (суда және еріткіште ерудің

оңайлылығы);
3. талшықтардың қасиеттері мен өнімнің пайда болуына әсер етпеуі;
4. тазарту кезінде басқа дәрілік заттармен бірге қолдану мүмкіндігі;
- жуу процестеріне, жеңіл ауа-райына төзімділік.
Өнімдерге молипротекторлық қасиет беру үшін молантин R

қолданылады.Өнімдер екі ванналық әдіспен өңделеді. Перхлорэтиленде өнім
массасының 1,5% -ы бұрын изопропил спиртінде ерітілген (1 г молантин R
үшін 2 мл изопропил спирті қажет ) молантин R және күшейткіштің 1 г
енгізіледі. Бірінші ваннада - еріткішті сүзіп жуу, екіншісінде - 8 минут ішінде
молантин R ерітіндісімен өңдеу. Бұл ванна өңдеу аяқталғаннан кейін
цистернаға құйылады, содан кейін тағы екі киімді арматурасыз өңдеу үшін
қолданылады.

Кәсіптерде «Катизол» препаратымен көбелектен қорғайтын емдеу кең
етек алды. «Катизол» хлорсутектерде жақсы ериді, оны 20 г / л мөлшерінде
енгізу қанағаттанарлық қорғаныс жасайды. Өңдеу уақыты - 3 минут.
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Ерітіндіні бірнеше рет қолданған кезде оған алғашқы партияны өңдеу үшін
алынған препараттың 50% -ы қосылады. Көбік резеңкеден және қой терісінен
көбейтілген өнім үшін осы препаратпен өңдеу ұсынылмайды.

2.2.6. Арнайы режимдер бойынша тазарту және бұйымдарды
жақсарту

1. Жүн жəне теріден жасалған бұйымдарды тазарту
Былғары мен теріден жасалған бұйымдарды жуу кезінде басты

ерекшелігі жуу және кептіру процестерінде жоғары температураны
қолдануға жол берілмейді. Бұл терінің ұлпасында табиғи ақуыз полимерлі
коллаген бар, ол қыздырылған кезде дәнекерлеуге қабілетті және өнімнің
тұтынушылық қасиеттерін толық жоғалтуға әкеледі. Технологияның тағы бір
ерекшелігі коллагеннің еріткіште ісініп, майлы заттарды еріткішке сіңіру
қабілетімен байланысты. Бұл майдың жоғалуын арнайы бордақылау
операциясын жасау арқылы өтеуді қажет етеді, өйткені терісі мен терісі
қатты және сынғыш болады. Жуу процесі неғұрлым ұзақ болса, былғары
тінінің ісінуі соғұрлым көп болады. Сондықтан жууды тез және кебу керек.

Майлау былғары тінінің пластикасын, жұмсақтығын, беріктігін,
гидрофобтығын сақтауға мүмкіндік береді. Майлар, майлар, сульфатталған
майлар және майлы спирттер, сабындар, жоғары май қышқылдары, олардың
конденсацияланатын өнімдері, минералды майлар, петролатум, май
заттарының қоспалары (былғары майлары және эмульсиялар),
пластификаторлар майлаушы агенттер ретінде қолданылады. Отандық
өнеркәсіп май өңдеу үшін былғарыдан, теріден, күдеріден, иленген қой
терісінен жасалған өнімдерді, шошқа майының негізіндегі «Авилен-2С»
препаратын, табиғи майлардың химиялық түрлендірілген қоспасы негізінде
«Авилан» шығарады. «СМХ-72», «СМХ-467» майлайтын композициялар
қара түсті, сульфатталған табиғи майлар негізінде шығарылады, сондықтан
оларды қолданған кезде бір мезгілде қабық, наппа, велюр сияқты былғары
теріні бордақылайды және бояйды. Екі препарат да эмульсиялық майлауға
арналған. Қолданар алдында оларды сумен сұйылтады, 60: 70- тенС-қа дейін
қыздырады , 1: 3 қатынасында.

Еріткіш бензинмен жұмыс жасайтын машиналарда тері өнімдерін
өңдеуге қолайлы жағдайлар жасалады. Тері өнімдерін органикалық
еріткіштерде өңдегеннен кейін түстің өзгеруі байқалады.

Төңкерілген қой терісі мен терінің терілерінен жасалған бұйымдарды
перхлорэтиленде жуу кезінде жүктеме салмағы номиналдың 50% құрайды.
Өнімдермен бірге барабанға май жоятын затты өнімдерге біркелкі тарату
үшін қажет 4-5 жүннен жасалған бұйымдар орналастырылады. Алғашқы жуу
сұйықтық модулі 6-мен жұмыс ыдысынан перхлорэтиленмен 4 минут ішінде
жуылады . Ластанған еріткіш аппаратына айдап және экстракция ішіне
құйылады жылытып ауаның 50 температурада 5 минут бойы жүзеге
асырылады бойынша тұтқырлығы zhiruyuschey ваннаға төмендетуге C.
Екінші жуу құрамында сұйық модуль 10 бар 10 минут ішінде құрамында
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майлы агенттер (Авилан-3 немесе Авилен-2S) бар перхлорэтиленмен
жүргізіледі. Май құрамы резервуарға құйылады және ваннаны үнемі
препаратпен нығайтатын келесі партияларды өңдеуге қолданылады. Сығу 2
минут бойы жүзеге асырылады . Кептіруден бұрын машина тоқтатылып,
барабанға 20 көбік губкалар салынады. Кептіру 50- ге жуық С температурада 1
сағат бойы жүргізіледі, ауада -30 минут. Кептірудің соңы тігістердің күйіне
сәйкес көзбен орнатылады. Егер тігістер өнімге қарағанда қараңғы болса,
кептіруді жалғастырыңыз.

Мысал ретінде біз теріні PRINT, NAPPALAN, CRYSTAL, CRISPY
өнімдерін жуудың технологиялық процесінің картасын екі жақты әдіспен
келтіреміз (кесте 2 4 )

Кесте 2 4 - Өнімдерді жуудың технологиялық процесінің картасы
Аты-жөні
операциялар

Препараттың
аты-жөні
және
концентрациясы

модуль температура ұзақтығы

Жұмыс багын
сүзгісіз
бірінші жуу

ПХЭ, SUPER10 4 16-18 бес

Дистилляторға
ағызу және
айналдыру

3.15

2-жуғыш ПХЭ, MOD300
INGRAЛЮКС
5-10

2 16-18 4

Дәл сол бакқа
құю

1.2

Иіру 2
Кептіру 45-50 50
желдету 7

Шошқа терісіне арналған өнімдерді термиялық басып шығару
үлгісімен өңдеу олардың жұмсақ щеткасын «Нақты» препаратпен тазалаудан
басталады. Бұл препарат таза түрінде де қолданылады және ыстық сумен 2: 1
қатынасында сұйылтылған. Өнімдерді ішке айналдырып, ПХЭ жуар алдында
шамамен 10-15 минут ұстайды (ақуыздың ластануын жұмсарту үшін).
Өнімдерді жуу технологиялық карта бойынша жүзеге асырылады (кесте 2 5 ).
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Кесте 2 5
Операциялар Химиялық

материалда
р

Шоғырландыр
у

г / л

Модул
ь

режимі

Температур
а режимі

Режим
ұзақтығ

ы
Жұмыс
цистернасына
н сүзгісіз
бірінші жуу

ПХЭ,
«Эффект»

1.0-3.0 4 14-16 4

Дистилляторға
ағызу және
айналдыру

3.2

2-раковина
(шетін режим)

ПХЭ,
«Modern»

5.0-8.0 6 14-16 3

Дәл сол бакқа
құю

1.2

Иіру 3.0
Кептіру 50 55.0
Эфир 7.0

100-110 температурада тегіс жоғарғы плита бар баспасөзде Соңында
өнім Пэт2-3 С 4-5 қысыммен секундтан атм. Әрі қарай, бұйымдар кескіндеме
камерасында өңделеді: оларды гидрофибровирлейді, орайды, қабықшаны
жағады, қайтадан үтіктейді және бояйды, тонайды.

Табиғи теріден жасалған барлық бұйымдар екі ванналық әдіспен
жуылады, онда екі ваннада да ПХЭ таза еріткіш қолданылады.

Теріні табиғи жүннен жуу процесінің технологиялық картасы 2 6
кестеде көрсетілген .

Кесте 26
Аты-жөні
операциялар

Модуль режимі Температура
режимі

Ұзақтығы
мин

1-ші жұмыс
ыдысынан жуу

4 15-16 бес

ДК-ны
дистилляторға
төгу және сығу

3

2-ші рет сүзгісі
бар таза ПХЭ
жуыңыз

5.5 15-16 бес

Суды төгу және
жұмыс ыдысына
айналдыру
Кептіру 45 50
Эфир 60
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1. Ацетат жəне зығыр талшықтарынан тоқылған, тоқылған, көп
қабатты бұйымдарды тазарту

Соңғы жылдары химиялық талшықтардан пленкаларды қолданатын
көптеген материалдар пайда болды, олардың мақтасы материалдардың
өнімділік қасиеттерін жақсартады. Мұндай өнімдерді тазалаудың өзіндік
ерекшеліктері бар. Тоқылған және тоқылған бұйымдарды органикалық
еріткіште өңдеген кезде олардың деформациялануына, ілмектері мен
киізденуіне әкелетін мехикалық кернеуді әлсірету үшін оларды торларға
орналастыру қажет. Тазарту еріткіште ластану деңгейіне сәйкес режимдерге
сәйкес жүргізіледі. Кептіру процесінің температурасы 40 o C- ден аспайды .
Кептірілген өнімдерді арбаларға салуға кеңес берілмейді. Аяқтау процесінде
әжімдер мен әжімдерді жою үшін бу бастырғышында жеңіл бумен өңдеу
қолданылады. Алдын ала түймелер бұйымдарға жеке бөлшектер
созылмайтындай етіп бекітіледі. Өңдеуден кейін өнімді дұрыс бүктеу керек.
Мұны істеу үшін оларды үстелдің беткі жағына қояды. Жеңдер өнімнің
бойымен осы жағынан бүктелген, содан кейін бұйым артқы жағынан
бүктеліп, ілулі штангаға лақтырылады, сондықтан өнімнің ортасы
мыжылмайды.

Көп қабатты бұйымдарды тоқыма оқшаулаумен өңдеу кезінде үстіңгі
матаның ғана емес, сонымен қатар оқшаулаудың қасиеттерін де ескеру
қажет. Оқшаулағыш материалдар ретінде жартылай жүннен жасалған соққы,
инемен тесілген синтетикалық оқшаулау, кенеппен тігілген синтетикалық
оқшаулау, синтетикалық матадан емес батт, жаппай желімделген, тоқыма
емес желімделген сусымалы мата [13] қолданылады. Жүннен жасалған
жартылай жүн тәрізді оқшаулағышы бар өнімдерді перхлорэтиленмен немесе
еріткіш бензинмен жуу уақыты неғұрлым қысқа және номиналды жүктеме
салмағы 80% дейін азая отырып тазартуға болады. Кептіру кезінде ауа
температурасы да әдеттегіден төмен болады. Бұл өнімдер беттік активті
заттардың сулы ерітіндісінде жууға төзбейді, өйткені жиырылу, жоғарғы
матаны бояу, деформация мүмкін, бірақ олар престер мен манекендерде
бумен өңдеуге, үстіңгі және астарлы маталар үшін қолайлы температурада
үтіктеуге төзе алады.

Байланыстырғыш зат талшықты қабаттың бүкіл көлеміне таралатын,
тоқыма емес материалдардан жасалған оқшаулағышы бар бұйымдар
жартылай жүннен жасалған бұйымдар сияқты өңдеу шектеулерімен еріткіш
бензинде жууға төтеп бере алады. Мұндай бұйымдарды қолмен 40-тан С- ге

дейінгі температурада қысқа айналдыру арқылы жууға болады . Дәл осындай
өңдеу режимін инемен тесілген оқшаулағыш синтетикалық матадан жасалған
бұйымдарға қолдануға болады, егер мата бұл өңдеуге төтеп бере алса.

Holstoproshivnye оқшауланған торы бар бұйымдарды қолмен 40-тан C-
ге дейінгі температурада жууға болады , басылған және кептірілген күйде.
Декорация кезінде престер мен манекендерде бумен өңдеу, үтіктеу мүмкін.
Егер шүберек мата мақта, полиамид және полиэфир талшықтарынан тұрса,
тұрақты оқшаулау кезінде мұндай өнімдер перхлорэтилен мен еріткіш
бензинмен өңдеуге төтеп бере алады. Оларды сулы БАЗ ерітіндісінде де
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жууға болады. Егер бұйымдар пленкамен жабылған матадан жасалған болса,
онда кез-келген оқшаулағышпен бұйымдар еріткіште өңдеуге төтеп бере
алмайды, әсіресе олардың ПВХ пленкасы болса.

Ацетат талшықтары мен жіптерінен жасалған бұйымдарды өңдеу
ацетат талшықтарының ацетонға, метилэтил кетонға, метил ацетатқа,
трихлоретиленге және сірке қышқылына сезімталдығымен қиындатады.
Сондықтан дақтарды кетіру процесінде сіз бұл реагенттерді, сондай-ақ
құрамында дақ кетіргіштерді пайдаланбаңыз. Ұзақтығы 5-6 минуттан
аспайтын еріткіш бензиндегі өнімдерді және сұйық модульді 8 жуған жөн ;
иіру өнімдері - 2 минут, кептіру - 30-40 о С температурада 20-25 минут.
Перхлорэтилен ортасында жуу 4-5 рет сұйық модульмен бір жолмен жүзеге
асырылады ; айналдыру 2 минут, кептіру - 20-30 о С температурада 20-25
минут.

Зығыр бұйымдарын өңдеу бірқатар қиындықтар тудырады. Ақ зығыр
бұйымдарды күшейткішпен тазартылған басқа талшықтардан жасалған ақ
заттар партиясымен бірге ПХЭ-де жуған кезде, оларда зығыр бұйымдар басқа
өнімдердің құрамына кіретін оптикалық ағартқыштардың немесе күшейткіш
компоненттердің қайта бөлінуіне байланысты біркелкі емес болып шығуы
мүмкін. Ашық түсті зығырдан жасалған бұйымдар көбінесе бояғыштың
еруіне байланысты бояуға және тазартуға шыдамайды. Пастельді түстермен
боялған зығыр бояу рецептурасына енгізілген бояғыштардың біреуінің еруіне
байланысты түсін өзгерте алады. Дайын матадан жасалған бұйымдар өзінің
формасын және әрлеу қабілетін толығымен жоғалтуы мүмкін. Өнімдер
қысқарады, бұрмаланулар пайда болады. Көптеген өнімдер әр түрлі сәйкес
келмейтін материалдармен, тығыздағыштармен, арматурамен безендірілуіне
байланысты өңдеу кезінде қиындықтар тудыруы мүмкін. Бөлшектер бір-
біріне жабыстырылған жағдайда одан да көп мәселелер туындайды. Мұндай
өнімдерді өңдеу кезінде келесі ережелерді ұсынуға болады: технологиялық
процестің барлық кезеңдерінде, өнімді қабылдаудан бастап, сақтық пен
мұқият болу. Егер күтім туралы толық емес, бұрмаланған ақпарат немесе
мүлдем жоқ өнімдер өңдеуге тек клиенттің келісімі бойынша қабылдануы
мүмкін. Күшейткіштер мен дақ кетіргіштерді қолданар алдында олардың
ойып кетпейтіндігіне көз жеткізіңіз. Әдетте бұл өнімнің тігістер аймағында
немесе астыңғы жағында бояудың тұрақтылығын немесе өлшемін сынау
арқылы анықталады, бұл жерде ойып кетуді сенсорлық әдіспен жоюға
болады.

3. Қауырсын жəне қауырсыннан жасалған өнімдер
Сапалы пиджак пен пальто аллергиясы жоқ адамдарға өте ұнайды.

Барлық табиғи жылытқыштарда тұрақты аллергия тудыратын тұрмыстық
«шаң кенесі» бар. Табиғи материалдар синтетикамен, өндірісте осы күнге
дейін қолданылып жүрген синтетикалық қыстағышпен алмастырылды. Бұл
бір-бірімен сұйық полимерлі желіммен немесе термиялық байланыстырумен
(ішінара дәнекерлеу) қосылған лавсан талшықтарының қоспасы. Арзан,
практикалық, жеңіл, бұл спорттық киім дизайнын өзгертті. Кемшіліктерге
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талшықтың шамалы уыттылығы, оның үй кенелерінен қорғансыздығы және
төмен икемділігі жатады. Соңғы талшықтарда мұндай кемшіліктер жоқ.

Холофибра - талшықта іс жүзінде зиянды заттар жоқ, оны өндіруде
полимерлі желімдер мен эмульсиялар қолданылмайды. Допқа немесе
спиральға бұралған кішкентай (лавсан) «макароннан» тұрады. Бір-бірімен
өріліп, олар мықты серпімді құрылымды құрайды. Материал жұмсақ, оңай
сығылады және пішінін қалпына келтіреді, оны жуу оңай, ылғалды
сіңірмейді. Холофибрадан жасалған киім «тыныс алады» және кененің
көбеюіне жол бермейді.

Фибертек талшығы сонымен қатар силиконмен өңделген полиэфирлік
қуыс элементтерден немесе арнайы антибактериалды кенеге қарсы
қосындыдан тұрады. Материалдың жылу өткізгіштігі төмен, желдеткіш
қасиеттері жоғары, ылғалды сіңірмейді, тез құрғайды, бірнеше рет жуғаннан
кейін де пішінін жақсы сақтайды, шатастырмайды, торт жасамайды және
экологиялық таза болып саналады.

Тинсулят полиэфирден және полиолефиннен өндіріледі -
талшықтардың әрқайсысы полиэфирлі «макароннан» аз, адамның шашынан
50-70 есе жұқа. Әрбір осындай микрофибраның айналасында ауа қабаты
болады. Оқшаулағыш толтырғыштың «мамық» құрылымы қаншалықты бос
болса, соғұрлым оның сапасы жоғарылайды. Thinsulate керемет «тыныс
алады», ылғалданбайды және адам денесінің жылуын сақтайды.

Термофил - бұл Thinsulein-дің арзан туысы. Ол жарты ай тәрізді микро
талшықтардың көлденең қимасымен, жоғары тұрақтылығымен ерекшеленеді.
Жылу оқшаулағыш индикаторлар тұрғысынан ол тунуляцияға дейін біраз
жоғалтады. Төменгі бұйымдарға пальто, көрпе, куртка, ұйықтайтын сөмкелер
жатады, оларда оқшаулау қаптамалық матаға салынып, алдыңғы жағынан
қымбатырақ матамен жабылған, тігілген - көрпелер. Бетке арналған мата
көбінесе сумен қорғалатын және басқа формулалармен сіңдіріліп, оған
ерекше әсер береді. Үлпілдек бұйымдар кию процесінде шаңды көп сіңіреді,
мата қабығы кірленеді, бұйымдар негізгі массасын және икемділігін
жоғалтады. Қабылдау кезінде машинаның тігістерінің күйіне назар
аударыңыз, өйткені олар жойылып кетсе, үлпектердің жоғалуы мүмкін.
Тозған қабықтың қабығымен де солай болуы мүмкін, сондықтан олар
алдымен қалпына келтіріледі. Пісірілген заттарды кез-келген құрғақ
тазалағыш машинада кем дегенде екі еріткіш бакпен өңдеуге болады,
сонымен қатар сулы ортада өңдеуге болады.

2.2.7. Бұйымдарды тазарту кезінде пайда болған ақаулар

- Тоқыма оқшаулағышы бар бұйымдар, еріткіштерде жуылған кезде,
кенепте талшықтардың қайта бөлінуіне, оның жарылуына немесе бекіту
нүктелерінен бөлінуіне байланысты негізгі көлемін жоғалтады. Ақау сирек
оқшауланған тігісі бар бұйымдарда жиі байқалады. Жоғарғы матаның дұрыс
емес жағында қара нүктелі дақтар түріндегі депозиттер пайда болады. Ақау
жөнделмейді.
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- Жабысқақ жастықшалы материалдары қатып қалады, үстіңгі жағы
мен жастықшасының қайталануына байланысты оларда көпіршіктер түрінде
ауа саңылаулары пайда болады. Кейде ақауларды қайталанатын жерлерді
басу арқылы түзетуге болады, бірақ қадалы маталар үшін ақаулар
түзетілмейді.

- Полимерлі пленкасы бар плащ маталарынан жасалған бұйымдарда
пленканың бұзылуына байланысты қателіктер пайда болады, жылтырлығы
азаяды және пленканың толық қабығы пайда болуы мүмкін. Ақау
жөнделмейді.

- Жасанды күдеріден жасалған бұйымдарда, органикалық еріткіштерде
жуылғаннан кейін, жабысқақ композициялардың ісінуіне байланысты,
зығырлардың деламинациясы болуы мүмкін. Ақау жөнделмейді.

- Еріткіштерде өңделгеннен кейін, матадан жасалған жүннен жасалған
бұйымдар, шаштың түсуі, беттік-белсенді заттардың сулы ерітінділерінің
әсерінен кейін - шөгу. Ақаулар түзетілмейді.

- Табиғи теріден (теріден) бұйымдарды өңдеу кезінде күшті мехикалық
кернеулерден аулақ болу керек. Мехикалық кернеу факторларының бірі -
машинаның жүктелуі. Мұндай өнімдер ауыр болатындығын және еріткіштің
едәуір мөлшерін сіңіріп, сақтайтынын есте ұстаған жөн. Өнімдер партиясын
жинау кезінде партияның салмағын шектеу қажет. Кез-келген машинаның
жүктемесі 0,5 төмендетілген коэффициентпен есептеледі (яғни машинаның
өнімділігі 18 кг, жүктеме 9 кг). Табиғи теріден жасалған бұйымдарды
өңдеудің ең жақсы сапасына 15 кг немесе одан да көп жүктемесі бар
машиналарда қол жеткізуге болатындығын есте ұстаған жөн . Төмен
жүктемесі бар машиналарда бұйымдар жай «тар» болады, барабанның көлемі
өнімнің кептіру кезінде максималды таралуы үшін жеткіліксіз болады және
еріткіштің ағыны өнімнің бүкіл бетін біркелкі жуу кезінде жуу мүмкін емес
болады.

Екінші фактор - бұл дұрыс таңдалған ванна модулі (кг-да өнімді жууға
арналған литрдегі еріткіш мөлшері). Мехикалық кернеуді төмендету үшін
еріткіштің жоғары деңгейін сақтау керек (ванна модулі 6-8). Жүктемесі 15-20
кг болатын машина үшін ванна модулі 6, 22-30 кг машиналар үшін ванна
модулі 7, 32 кг- нан жоғары машиналар үшін ванна модулі 8. Жоғары
деңгейде өнімдер еріткіште «жүзеді» және барабан айналған кезде
араластыру тегіс жүреді. бұйымдар «бір жағынан екінші жағына домалайды»,
ал ішкі барабанның биіктігіне көтерілмейді. Жуу процесі кезінде өнімге
мехикалық әсер етудің тағы бір шешуші факторы барабанның айналу жиілігі,
кері айналу мен кідірістердің кезектесуі болып табылады. Әдетте, кері
айналу кезінде келесі режим байқалады: бір бағытта 27 секунд айналу, содан
кейін 3 секундқа үзіліс, содан кейін екінші бағытта 27 секунд айналу. Теріден
жасалған бұйымдарды (тондарды) жуу кезінде келесі кері айналдыру режимі
ұсынылады: бір бағытта 5 секунд айналу, содан кейін 20 секунд кідіріс, содан
кейін екінші бағытта 5 секунд айналу. Әлсіреген былғары матамен, нутрия
жүнінен, шиншилладан жасалған ақшыл өнімдерді өңдеу үшін «бесік
тербелісі» режимі ұсынылады. Өнімдер барабанға тиеледі, еріткіш



143

резервуардан барабанға қажетті мөлшерде айдалады, еріткіш «кіші шеңбер»
арқылы айдалады (барабан - тұзақ - сорғы - барабан). Жуу қозғалтқышының
қозғалтқышы қосылып, барабан 2 айналым жасайды, содан кейін қозғалтқыш
өшіріліп, 15 секундқа үзіліс жасалады, жуу қозғалтқышының қозғалтқышы
қайтадан қосылады, 2 айналым жасалады және т.б. Жуу циклы 6 минутқа
созылады. Барабан кері бағытта айналады.

- Көбіне табиғи жүннен бұйымдар жасау кезінде (тон, қысқа тон,
жилет) қарама-қарсы түстерге боялған жүндер қолданылады: ақ-қара, құм-
қара қоңыр немесе тоқылған бұйымдар манжеттерді, бұйымның түбін қырқу
үшін қолданылады. Бұл заттар басқалардан бөлек өңделуі керек. Өңдеу
қысқартылған екі ванна циклі бойынша жүзеге асырылады: бірінші жуу - 1
минут, аралық иіру - 1 минут, екінші жуу - 2 минут (әрдайым таза
дистилденген еріткішпен), айналдыру - 2 минут және кептіріледі. Қажет
болса, сіз төсемді шешіп тастай аласыз, бірақ жалаңаш жүннің жеңіл
бөліктеріне соғылмайтындығына көз жеткізіңіз.

Ұзын жүннен жасалған бұйымдар (арктикалық түлкі, түлкі, күміс түлкі,
ит) қысқа жүнді жүндерден (күзен, суыр және т.б.) және қырқылған жүннен
жасалған бұйымдардан бөлек өңделуі керек. Төңкерілген қой терісінен (қой
терісі) және күдеріден жасалған бұйымдарды ұзын жүнді жүннен жасалған
бұйымдармен өңдеуге қатаң жол берілмейді.

- Табиғи теріден, төңкерілген қой терісінен, былғарыдан және
күдеріден жасалған бұйымдарды өңдеу кезінде былғары матаны жұмсақ,
жылтыр және жұмсақ етіп жасау үшін өнімдерді семіру керек. Егер сіз майлы
агенттердің көп мөлшерін қолдансаңыз, сіз затты бүлдіре аласыз: табиғи
жүннен тігілген тон жүнсіз көрінеді, жүн майлы, жабысқақ; күдері мен
төңкерілген қой терісі қара түске ие болады (түпнұсқасынан 2-3 тонна
қараңғы), оған тән жылтыр пайда болады; былғарыдан жасалған бұйымдарда,
әсіресе жұқа былғарыда, дақтар, қара жолақтар, барабанның тесілу іздері
пайда болуы мүмкін. Кейде мұндай «бордақылаудың» салдарын таза
еріткіште 8 минут бойы бірнеше рет жуу арқылы түзетуге болады, содан
кейін көп сатылы айналдыру (айналдыру 1 мин., Өнімдерді жуу
жылдамдығымен 1 мин айналдыру. Және тағы 1 мин домалату, соңғы
айналдыру 2 мин. және кептіру.

- Өңдеуге кіретін өнімдерде қалдық ылғал болады (ауадан ылғалды
сіңіреді). Кейде бұл өте маңызды құндылық, өйткені тері тіндері ылғалды
жақсы сіңіріп, ұзақ уақыт құрғайды. Артық ылғалдылық өнім бөлшектерінің
айтарлықтай және әрқашан бірдей тарылуына әкелуі мүмкін, бұл
деформацияға және өнімнің бұзылуына әкеледі. Өзіңізді осындай
проблемалардан қорғау үшін келесі ережелерді сақтауыңыз керек:

1. өнімдерді тазалауға қабылдағаннан кейін, өнімді 24 сағат ішінде
жабық жерде ілгішке іліп қойыңыз;

2. егер өнім жаңбыр астында қабылданған болса, онда көрсету мерзімін
48 сағатқа дейін көбейтіңіз;

3. егер өнім үйде суға өңделген болса, дисплей мерзімі өнім толық
құрғағанға дейін ұзарады.
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- Өнімдердегі қыртыстар еріткіштің жоғары салыстырмалы
ылғалдылығында пайда болады, жуғаннан кейін қатты сығылады, өнімді
кептіру кезінде жоғары температура, салқындауға уақыты болмаған өңделген
өнімдерді сақтайды, бояу процесінде ерітінділердің температурасы күрт
өзгереді. Ақаулық әрқашан жойыла бермейді. Өнімдердегі қыртыстарды жою
үшін мұқият бумен өңдеу және престеу, ауыр жағдайларда қайталама өңдеу
жүзеге асырылады;

- Өнімдердің жоғары қысқаруы көбінесе бет тіндерінің қатты
мыжылуымен жүреді. Ақаулық төсемі, төсеніші, бірнеше найзағай мен
бекіткіші бар көп қабатты өнімдерге тән. Ақаулар еріткіштің жоғары
ылғалдылығында, ұзақ өңдеу уақытында, өнімді партияда жинау
принциптерін бұзғанда пайда болады. Жұмсақ жүннен жасалған бұйымдар
өрескел жүнмен бірге өңделген кезде тек қана тарылып қана қоймай, киіз
басыла да алады. Шөгуді кептіру кезінде ауаның жоғары температурасы
жеңілдетеді.

- Еріткіште өңдеуден кейінгі киімнің иісі оның құрамында ұшпайтын
қосылыстардың көп мөлшері болған кезде, еріткішті ластанған ыдыста
сақтаған кезде пайда болады. Ақаулық жойылды.

- Өнімдердегі сызықтар мен сызықтар ластанған еріткішпен жуғанда,
кір жуғыш барабанды өнімдердің оңтайлы, әлсіз айналуына жүктегенде
пайда болады. Сол себептер бойынша өнімдер баяу кебеді. Толығымен
толтырылған барабанда өнімдер арқылы ауа айналымы шектеулі және
ұшпайтындар кептіру кезінде жолақтар мен жолақтар түзеді. Ақауларды жуу
барабанының қалыпты жүктемесімен таза еріткіште өңдеу арқылы жоюға
болады.

- Өнімнен шаң екі жағдайда шығады: өнімдердегі мөлшер құрамы
бұзылған кезде және сүзгі бұзылған кезде, сүзгі ұнтағы өнімдерге түскенде.
Бірінші жағдайда өнімдер 1 литр еріткішке 45 г түссіз минералды майы бар
ерітіндіде өңделеді. Сіңдірілген өнім аздап сығылады және алдымен
кептіргіш барабанда 2 минут кептіріледі. Екінші жағдайда, өнімдер жұмыс
істейтін сүзгісі бар машинада өңделуі керек.

2.2.8. Бұйымдарды құрғақ химиялық тазалау технологиялық
картасы

Табиғи немесе синтетикалық тоқыма емес оқшаулаумен оқшауланған
синтетикалық және аралас матадан жасалған бұйымдарды тазарту
(курткалар, пальто, жилет, көрпе) (27 кесте ).
  



145

Кесте 27

P / p
№

Операци
я атауы
және
мазмұны

Жабдық,
арматура

Химиял
ық атауы

Тұтыну
Сұйы
қ
моду
ль

Температу
ра, С

Ұзақтығ
ы, мин.

1. Ең лас
жерлерді
тазарту,
алдын
ала
дақтард
ы кетіру

Өз
қолыңызб
ен
жұмсақ,
табиғи
қылшықта
ры бар
щетка

Стрипин
г
күшейткі
ш, дақ
кетіргіш
тер

Тұтыну
нормалар
ына
сәйкес

- - 2-10

2. Жүктеу,
K = 0,5

Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

- - - - 1

3. 1
раковина

Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

ПХЭ,
тазартқы
ш

Тұтыну
нормалар
ына
сәйкес

4 24 6

4. Айналды
ру
аралық

Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

- - - - 3

5. 2
раковина

Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

ПХЭ,
тазартқы
ш

Тұтыну
нормалар
ына
сәйкес

6 24 сегіз

6. Соңғы
айналды
ру

Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

- - - - 3

7. Кептіру Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

ПХЭ,
тазартқы
ш

- - 55-60 Толығы
мен

құрғаған
ша

8. Желдету Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

- - - - 6

9. Жүк
түсіру

Химиялы
қ тазалау
машинасы
*

- - - - 1
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2.3. Бұйымдарды аква-тазалау

Су беттік активті ерітінділерін қолдана отырып, тоқыма
материалдардан кірді кетіру процесі жуу деп аталады. Су және БАЗ сулы
ерітінділері тазартқыш әсерге ие. «Жуу әрекеті» ұғымы қатты заттардың
бетінен, атап айтқанда тіндерден, оның ерітінді, эмульсия немесе тұрақты
дисперсия күйіне ауысуымен ластануды кетіру процесі ретінде анықталады
[14,15]. Зығыр мен киімді өңдеуге арналған суды қалалық сумен жабдықтау
жүйесінен де, жергілікті су көздерінен де алуға болады. Ол түссіз, мөлдір,
иіссіз және дәмсіз болуы керек. Судың кермектілігі 1,8 мг / экв / л-ден аспауы
керек . Жоғары қаттылық кезінде су жұмсартылуы керек.

Кәдімгі химиялық тазалау кезінде қолданылатын еріткіштерден
айырмашылығы, су аллергиялық реакциялар туғызбайды, улы немесе
канцерогенді емес. Қолданылатын препараттар мен өнімдер биологиялық
ыдырауға қабілетті және қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Әлемдік
тәжірибеде акваны тазарту химиялық тазартқыштарға нақты және
толыққанды балама болып табылады.

Өнімдерден ластаушы заттарды су ортасына беру мехизмі.
Жуғыш заттың сулы емес жүйелерінде де, сулы БАЗ ерітінділерінде де

әсер ету мехизмдерінің ортақ белгілері көп. Су - суда еритін ластаушы
заттардың еріткіші. Бұл талшықты материалдардан тазартылатын қоспалар
өтетін орта. Жуғыш заттардың компоненттері суда ериді, ерітінділер,
эмульсиялар, дисперсиялар түзеді, қоспалармен бірге, бір-бірімен және
тазаланған ұлпалармен әрекеттеседі. Су тасымалдаушы агент рөлін атқарады,
оның көмегімен өнімдер жуу кезінде қозғалады, сұйықтықтың турбулентті
ағындары пайда болады, жүйеге мехикалық және жылулық әсерлер жүзеге
асырылады. Су талшықтар мен қоспаларды сулайды, талшықтың аморфты
бөлігіне еніп, ісінуді тудырады. Сулы ортадағы талшықты материалдар
шектеулі ісінуге қабілетті. Бұл талшықтың созылатын бетімен ластаушы
заттардың байланысының әлсіреуін тудырады, олардың арасына су
молекулалары мен беттік-белсенді заттар енеді, бұл ластаушы заттардың
талшық бетінен бөлінуіне ықпал етеді. Ісіну қабілеті талшықты материалдың
химиялық табиғатымен және оның физикалық құрылымымен анықталады.
Талшықтардың ісіну қабілеті суда суланғаннан және сығылғаннан кейін
ондағы ылғалдың мөлшері бойынша бағаланады,%             

Мақта                                 48
Вискозды талшық             66-110
Ацетат талшығы               22-31
Жүн                                    39-44
Полиэфир талшығы         5

Талшықтар мен маталардың ісінуі өнімдердің кішіреюімен
байланысты, бұл кейбір жағдайларда өнімді сулы ортада өңдеу мүмкіндігін
анықтайды.
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Талшықтардың физикалық құрылымының ерекшелігі - олар көптеген
тесіктермен сіңіп кетеді, оларға су, бояғыштар мен беттік белсенді заттардың
ерітінділері енуі мүмкін. Көлеміне байланысты тиімді диаметрі 200-400 нм
және меншікті бетінің ауданы 0,5-2 м2/г микропоралар, тиімді диаметрі 3-400
нм және меншікті бетінің ауданы 10-400 м2/г мезопоралар және
микропоралар ажыратылады. Мақта, вискоза, жүн талшықтарындағы
кеуектер жүйесінің ішкі беткейінің ауданы шамамен 100 м2 / г құрайды.
Бояғыштар үшін қол жетімді кеуектердегі целлюлоза гидроксилдерінің үлесі
олардың жалпы мөлшерінің 45% құрайды және (2-4) 10х6 г экв / г-ге тең.

Суда және БАЗ-дың сулы ерітінділерінде гидрофильді талшықтар
(целлюлоза, ақуыз) ісініп, олардың тесіктерінің мөлшері өседі. Гидрофобты
талшықтар суда елеусіз ісінеді, бірақ температура шыныдан жоғары болған
кезде оларда беттік активті заттар, бояғыштар және т.с.с. ерітінділері ене
алатын бос көлемдер пайда болады.

Талшықтар сумен әрекеттескенде электрохимиялық құбылыстар пайда
болады. Талшық бетінде қалыңдығы 100-200 нм болатын судың шекаралық
қабаты пайда болады, кейде электрлік қос қабат пайда болады. Екі қабатта да
поляризацияланған су молекулалары талшық бетімен тығыз орналасқандығы
соншалық, олар масса алмасу құбылыстарына қатыспайды. Функционалды
топтардың диссоциациясы, сонымен қатар электролиттер мен беттік активті
заттардың сорбциясы нәтижесінде талшықтардың беткі жағы теріс заряд
алады және химосорбцияның, физикалық сорбцияның көрінуіне қабілетті
болады, нәтижесінде бөлшектердің жүйелердегі тартылуы мен итерілуі
байқалады [16,17].

Ластану әртүрлі құрамымен, бөлшектерінің көлемімен, физикалық
күйімен және оларды талшықтарға бекіту күшімен ерекшеленеді.
Бұйымдарды тігетін маталар мен трикотаж бұйымдарының құрылымы кірді
сақтау немесе тазарту қабілетіне үлкен әсер етеді. Борпылдақ құрылымдар
тығыз құрылымдарға қарағанда оңай суланады, оларда кірді жіптер,
тоқылған ілмектер арасында орналастыруға болады. Күнделікті өмірде және
тамақ өнімдерінде әртүрлі шырындар, сусындар, тұздықтар, жидектер,
жемістер, бояғыштар қолданылады, олардың компоненттері талшықтармен
әрекеттесіп, күшті кешендер түзеді, мұндай кешендер кейде алынбайды.
Суда еритін ластаушылар ваннаның көлеміне өздігінен өтеді, бірақ оларды
тиімдірек жою үшін мехикалық және термиялық әсерлер қажет. Ерітіндіде
мұндай ластаушы заттар иондарға (тұздар, қышқылдар, сілтілер) бөлінуі
немесе молекулалық ерітінділер (сахароза, глюкоза) түзуі мүмкін.

Ерімейтін қоспалар талшықтар аралық капиллярларда (макропоралар)
және фибибриллалар аралық қаптамада (мезопораларда) ағып жатқан күрделі
полидисперсті жүйелерді құрайды.

Майлы дақтар ерімейтін пигмент бөлшектері үшін байланыстырғыш
зат болып табылады, олар кейде пигмент бөлшектерін макро- және
мезопораларға ауыстыру жұмысын орындайды. Пигментті бөлшектер,
талшықтар сияқты, беттік белсенді заттармен және жуғыш заттардың басқа
компоненттерімен әрекеттеседі және олардың беті зарядталуы мүмкін. БАЗ-
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дың сынау және дисперсиялық әрекеті нәтижесінде бұл ластауыштар
дисперсияларды құрайды, олардың тұрақтылығы ЦМС концентрациясына,
жүйенің температурасына, сұйықтық ағынының турбуленттілігіне және т.с.с.
Майды ластаушы заттарды эмульсиялау арқылы, ал сілтілі ортада сабындау
және эмульсиялау жолымен жоюға болады. Сурфактанттар суда
термодинамикалық тепе-теңдік коллоидты жүйелер құрайды.
Интерфейстерде олар концентрациясы жоғарылаған адсорбциялық
шекаралық қабаттарды құрайды. Әдетте әр түрлі кластарға жататын беттік-
белсенді заттар СЖС-ке енгізілетін болғандықтан, сулы ортада олар бір-
бірімен, талшықтармен, ластанумен және жүйенің басқа компоненттерімен
өзара әрекеттеседі. Сурфактанттар концентрациясы мен температурасына
байланысты шын (молекулалық) және коллоидты (мицелярлық) ерітінділер
түзе алады. Шын ерітінділердің коллоидты ерітінділерге ауысуы Мицелла
түзілуінің критикалық концентрациясы деп аталатын беттік-белсенді
заттардың белгілі бір концентрациясында жүреді. Мицеллалар әртүрлі
формада болуы мүмкін. Сұйылтылған БАЗ ерітінділерінде сфералық
мицеллалар бар, олардың қабықшалары гидратталған полярлық топтардан
тұрады, ядросы көмірсутекті тізбектерден түзіледі. Бұл гидрофобты тізбектер
судан мицелла өзегіне адсорбциялық қабат түзілу кезінде судың негізгі
бөлігінен интерфейске қалай ығыстырылса, солай ығыстырылады. Қабатты
мицеллаларда гидрофильді топтар гидрофобты-ішкі болып екі сыртқы бетті
құрайды.

Техникалық ЦМС әдетте әр түрлі көмірсутектер тізбегінің ұзындығы
бар қосылыстардан, сондай-ақ әр түрлі кластардың беттік активті заттарынан
тұрады, сондықтан аралас мицеллалардың құрылымы әр түрлі болады.
Аралас мицеллаларда ұзағырақ беттік активті молекулалардың көмірсутекті
тізбектері майысады. Иондық және иондық емес БАЗ қоспаларының
мицеллаларында CMC мәндері төмен ионды емес БАЗ басым болады. Мұны
ионды емес БАЗ ерітінділерінде олардың гидраттануы электролиттер
қатысында едәуір азаятындығымен және CMC төмендейтіндігімен
түсіндіріледі. Егер ерітіндіде аниондық БАЗ да бар болса, олар электролиттер
сияқты әрекет етеді және иондық емес БАЗ-ды төмендетеді.

ББЗ коллоидтық-химиялық әрекеті.
Жуу әрекеті теориясын құрудағы негізгі қиындықтар су талшықты

материалдар-ластану-жуғыш заттар жүйесінің күрделілігі мен көпфакторлы
сипатымен байланысты. Тазалау әрекеті талшықтар мен кірдің бетін
ылғалдандырудан басталады. Содан кейін БАЗ адсорбциясы басталады,
эмульсия, қоспалардың дисперсиясы (қатты бөлшектер), олардың сіңуіне жол
бермейді.

Ылғалдану - бұл жуу процесінің алғашқы қадамы. Бұл жағдайда
сұйықтық капиллярларға еніп, олардан ауаны ығыстырады, ал пайда болған
бетте мономолекулалық беттік-белсенді зат қабаты пайда болады.
Адсорбцияланған беттік активті заттар талшықтарда ұсталады. Сабын өте
жақсы сіңеді. Синтетикалық БАЗ аз адсорбцияланады.
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Эмульгирлеу қабілеті - беттік белсенді заттардың маңызды
қасиеттерінің бірі. БАЗ-ды эмульгатор ретінде сипаттау үшін үш негізгі
индикатор анықталады: осы БАЗ-мен тұрақтандырылған эмульсияның
тұрақтылығы, алынған эмульсияның мөлшері және БАЗ тұрақтандырғыш
болып табылатын жағдайлар. Сурфактант молекулалары тығыз қорғаушы
адсорбция қабатын құрып, интерфейсте берік тұруы керек (яғни, іргелес
фазалардың ешқайсысына сіңірілмеген). Талшықтар мен кірге
адсорбцияланатын беттік активті молекулалар майға қатысты полярлы бетті
құрайды. Нәтижесінде май шарларға айналады, талшықпен байланысын
жоғалтады және эмульсияға айналады.             

Эмульсиялар екі араласпайтын сұйықтықты БАЗ және мехикалық әсер
ету жағдайында араластыру арқылы алынады. Эмульсияның екі түрі бар:
мұнайдағы су және судағы май. Өнімдерді сулы ортада өңдеу процестерінде
ең маңызды эмульсия судағы май болып табылады. Май тамшылары
неғұрлым жұқа болса, соғұрлым осындай эмульсиялардың тұрақтылығы
жоғарылайды. Ластану пигменттер мен майлардан тұрады. Фазалар
арасындағы интерфейс үш қабаттан тұрады. Өндіріс жағдайында
эмульсиялардың тұрақтылығы жүйені бөлуге кететін уақытпен сипатталады.

Беттік-белсенді заттардың дисперсиялық қабілеті ерімейтін ластаушы
заттардың (пигменттердің) бөлшектенуінен, бөлшектердің айналасында
беттік-белсенді зат молекулаларының қабығының пайда болуынан тұрады,
бұл бөлшектердің ұлғаюына жол бермейді және оларды суспензияда
сақтайды. БАЗ-дың бұл қасиеті ластаушы заттардың тоқыма бетіне сіңуіне
жол бермейді. Жуу үшін әлсіз дисперсиялық қабілеті бар беттік активті
заттарды қолданған кезде, бірнеше рет жуғаннан кейін ақ мата сұрғылт реңге
ие болады. Ластануды сақтау қабілетіне БАЗ-ның табиғаты ғана емес, оның
ваннадағы концентрациясы, ерітіндінің рН-ы, температурасы, сұйықтық
модулі, талшықты материал түрі, ластану сипаты мен концентрациясы,
белсенді қоспалардың табиғаты мен концентрациясы да әсер етеді.
Сурфактанттың дисперсиялық қабілетін көрсететін оңтайлы концентрациясы
1-2 г / л құрайды. Қоспалардың резорбциясы ионды емес БАЗ болған кезде аз
болады. Жуу ерітіндісі температурасының жоғарлауы иондардың
кинетикалық энергиясын жоғарылатады және кір бөлшектерінде
полимолекулалық адсорбциялық қабаттардың пайда болуына жол бермейді.
БАЗ молекуласының көмірсутек тізбегі неғұрлым ұзын болса және оның
тармақталуы аз болса, көтерілген температураның дисперсиялық қабілетке
әсері соғұрлым аз болады. Жуғыш композицияларға қосылған
бейорганикалық қосылыстардың қоспалары дисперсиялық қуатқа әр түрлі
әсер етеді. Силикаттар диспергирлеу қабілетін жақсартуға көмектеседі, сода
диспергирлеу қабілетін кейде жоғарылатады, ал кейде төмендетеді.
Құрамында кір бөлшектеріне адсорбцияланатын және олардың матаға
түсуіне жол бермейтін карбоксиметил целлюлозасы (ЦМС) бар жуғыш
заттардың құрамдары жоғары дисперсиялық қабілетке ие. ЦМС қолдану
мақта маталарын жуу кезінде тиімді.
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БАЗ-дың көбіктену қабілеті олардың молекулалық массасымен,
құрылымымен, концентрациясымен байланысты. Суға беттік активті зат
енгізілген кезде, оның құрамындағы ауа көпіршіктерінің беті гидрофильді
топтары суға қарайтын беттік активті заттардың адсорбциялық қабатымен
жабылады, ал гидрофобты тізбектер көпіршіктің ішінде болады. Бұл
жағдайда БАЗ ерітіндісіндегі беттік керілу төмендейтіндіктен, көпіршіктер
ерітіндінің үстіңгі қабаты арқылы екі қабатты беттік активті қабатпен
жабылып өте оңай өтеді. Көбіктің пайда болуы араластыруға көмектеседі.
Көбік көпіршігінің негізгі бөлігі - екі еріткіш қабаттар арасындағы пленка.
БАЗ-дың көбіктену қабілетінің жоғарылауына БАЗ молекуласының
гидрофобты тізбегінің ұзындығының ұлғаюы және молекуланың
гидрофильді бөлігінің суға жақындығының төмендеуі ықпал етеді. Көбіктің
тұрақтылығы беттік белсенді заттың беттік керілуді төмендету және
сұйықтықтың беткі тұтқырлығын жоғарылату қабілетіне байланысты.
Нәтижесінде көпіршіктердің бетінен көпіршіктер арасында пайда болған
төмендетілген қысым аймағына БАЗ молекулаларының түсу жылдамдығы
өзгереді. Сонымен қатар, көпіршіктердің бетінде зарядтар пайда болады,
олар беттік активті заттардың адсорбциясымен байланысты, олар көрші
көпіршіктердің қабырғаларының өзара итерілуін тудырады. Бұл екі әсер де
көпіршік аралық кеңістіктегі сұйықтықтың ығысуына байланысты көпіршікті
қабырға қалыңдығының 10-дан 4,2 нм- ге дейін төмендеуіне әкеледі . Көбік
шығару қабілеті сұйықтықтың белгілі бір мөлшерінен алынған көбік
мөлшерімен және оның тұрақтылығымен сипатталады. Көбік дисперсті
ластануды (флотация) сақтауда белгілі рөл атқарады, бірақ беттік активті
заттардың көбіктену қасиеттері мен олардың жуғыштығы арасында тікелей
байланыс жоқ. Соңғы жылдары олар көбік шығару қабілеті төмен жуғыш
заттарды жасауға тырысады, өйткені өнеркәсіптік кір жуғыш машиналарда
көбік бар жуғыш заттардың бір бөлігі жоғалуы мүмкін. БАЗ-дың жуу қабілеті
олардың негізгі, іс жүзінде құнды қасиеті болып табылады. Әр түрлі
талшықтардан жасалған маталарды жуу кезінде бірдей БАЗ-дың жуу қабілеті,
кірді жуу сияқты бірдей емес. Бұл талшықтардағы кірді бекітетін әртүрлі
күштерге байланысты. Табиғи қоспалардың майлы компоненттері әр түрлі
жолмен жойылады (бірдей жағдайда). Маталардың барлық түрлерінен бос
май қышқылдары, майлы спирттер, балауыздар оңай алынады, ең қиын -
глицеридтер.              

Қайталап жуғанда өнімнің сарғаюы бөлшектердің минималды
мөлшеріне ие немесе талшықпен өзара әрекеттесудің толық болмауы және
олардағы қоспалардың жиналмауы салдарынан пайда болатыны белгілі.
Маталардың сарғаюының себептерін зерттеу үшін олардың әрқайсысы не
олеин қышқылымен, не натрий триолетімен бірнеше рет ластанған. Әрбір
топырақты жуу циклынан кейін маталар Гейгер есептегішінің көмегімен
талданды. Нәтижелер олеин қышқылының мақта мен жүн маталарында
жиналатынын және полиамид пен полиэфир маталарында әрең сақталатынын
көрсетті. Натрий триолеті мақта, жүн және полиэстер маталарында
жинақталады және полиамидті маталарда әрең сақталады. Кірдің жуылу
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дәрежесі матаның құрылымына да байланысты. Полиэфирден, полиамидті
жіптерден жасалған маталарды штапель талшықтарынан гөрі ерітіндінің
төменгі температурасында майдың ластануынан оңай жуады. Негізгі
талшықтардан жасалған тіндерде майлы заттар талшықтың айналасында ғана
емес, талшықтар мен жіптердің қиылысында да кездеседі. Мұндай маталарды
жуу үшін 85- тен С температураға дейін қыздырылған БАЗ ерітіндісі қажет .
Сол температурада өнім аралас талшықтардан өңделуі керек. Майлы
ластауыштарды кетіру кезінде судың температурасы БАЗ түріне қарағанда
маңызды, пигментті ластауыштарды жою кезінде керісінше болады.
Температура БАЗ-дың жуғыштығына айтарлықтай әсер етеді. Молекулалық
массасы жоғары және тиімділігі жоғары БАЗ-ды қолдану үшін 80-100
температурада . Бұл жағдайда ерітінді мен сұйық ластағыштардың
тұтқырлығы төмендейді, суда еритін ластаушы заттардың еру жылдамдығы
және майлы заттардың сілтілі электролиттермен сабындалуы жоғарылайды.
Температураның жоғарлауы оңай еритін БАЗ-дың беттік белсенділігінің
төмендеуіне, сабын гидролизінің жоғарылауына және эмульсия
тұрақтылығының төмендеуіне байланысты ерітінділердің жуу әсерін
төмендетуі мүмкін.

2.3.1. Судың қаттылығын анықтау

Өнімдерді БАЗ-дың сулы ерітінділерінде жуу процесінде судың
сапасы, оның мөлдірлігі, түсі және қаттылығы үлкен маңызға ие.

Судың мөлдірлігі ондағы ілулі бөлшектердің құрамына байланысты.
Егер су бұлтты болса, оны сүзу керек.

Судың түсі онда темір мен марганец тұздарының болуына байланысты,
оларды өңдеу кезінде өнімдерге сарғыш реңк бере алады. Осы қоспалардан
арылу үшін оларды сульфат тұздарымен коагуляциялайды және түзілген
гидроксидтерден сүзеді.

Судың кермектігі - бұл құрамындағы сілтілі жер металдарының,
негізінен кальций мен магнийдің (қаттылық тұздары деп аталатын) еріген
тұздарының құрамымен байланысты болатын химиялық және физикалық
қасиеттер жиынтығы.

Тұздың көп мөлшері бар суды қатты, аз тұзды - жұмсақ деп атайды.
Суға қатысты «қатты» термині маталардың май қышқылымен сабынмен
жуылғаннан кейінгі қасиеттерінен тарихи дамыды - қатты суға жуылған
маталар жанасқанға дейін қатал. Бұл, бір жағынан, макродеңгейде жуу
процесінде пайда болған май қышқылдарының кальций мен магний
тұздарының матамен сорбциялануымен түсіндіріледі. Екінші жағынан, мата
талшықтары ионалмасу қасиеттеріне ие, демек, молекулалық деңгейде
мультивалентті катиондарды сорбциялау қабілеті бар. Кальций мен магний
бикарбонаттарына байланысты уақытша (карбонатты) қаттылық және судың
қайнатылуы кезінде бөлінбейтін басқа тұздардың: негізінен кальций мен
магний сульфаттары мен хлоридтердің болуынан болатын тұрақты
(карбонатсыз) қаттылық бар.
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Бетіңізді жуған кезде қатты су теріні құрғатады, ал сабын қолданғанда
жақсы көбіктенбейді. Қатты суды пайдалану қазандықтардың, құбырлардың
және т.б.қабырғаларында тұнбаның (шкаланың) пайда болуына әкеледі.
Сонымен қатар, тым жұмсақ суды пайдалану құбырлардың коррозиясына
әкелуі мүмкін, өйткені бұл жағдайда гидрокарбонат (уақытша) қаттылықпен
қамтамасыз етілетін қышқыл-негіздік буфер болмайды. Қатты немесе жұмсақ
суды қолдану денсаулыққа қауіпті емес, бірақ жоғары қаттылық зәр шығару
тастарының пайда болуына ықпал ететіндігі және аз қаттылық жүрек-қан
тамырлары аурулары қаупін аздап арттыратындығы туралы дәлелдер бар.
Табиғи ауыз судың, мысалы, бұлақтың суының дәмі қаттылық тұздарының
болуымен байланысты.

Табиғи сулардың қаттылығы едәуір кең ауқымда өзгеруі мүмкін және
жыл бойына тұрақсыз. Судың булануына байланысты қаттылық
жоғарылайды, жаңбырлы маусымда, сондай-ақ қар мен мұздың еруі кезінде
азаяды.

2014 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекетаралық стандарт МЕМСТ
31865-2012 «Су. Қаттылық бірлігі ». Осы МЕМСТ бойынша қаттылық
градуспен көрсетілген ( 0 F). 1 0 Вт сілтілік жер элементінің liter оның
миллимолына литріне шаққандағы концентрациясына сәйкес келеді (1 0 Вт =
1 мг-экв / л). Шоғырлану кейде көлемнен гөрі массаның бірлігі ретінде
баяндалады, әсіресе судың температурасы өзгеруі мүмкін немесе егер суда бу
болуы мүмкін, нәтижесінде тығыздық айтарлықтай өзгереді.

Жалпы қаттылық мәні бойынша су жұмсақ (2 0 Вт- қа дейін ), орташа
қаттылық (2-10 0Вт) және қатты (10 0Вт- тан жоғары) арасында ажыратылады
.

Қаттылықты жоюдың бірнеше әдісі бар.
- Жылу жұмсарту. Бұл әдіс суды қайнатуға негізделген, нәтижесінде

термиялық тұрақсыз кальций мен магний бикарбонаттары масштабты
қалыптастыру үшін ыдырайды. Қайнаған кезде кальций катиондары кальций
карбонаты түрінде тұндырылады:

Ca2++2HCO3
2- = CaCO3↓+H2O+CO2                                                        (3а)                                               

ал магний катиондары негізгі Карбонат немесе магний гидроксиді
түрінде болады (pH>10.3 кезінде)

2Mg2++2HCO3
- + 2OH- = (MgOH)2CO3↓+H2O+CO2                               (3б)                               

Қайнау тек уақытша (карбонатты қаттылық) жояды. Күнделікті өмірде
қолдануды табады.

- Реагентті жұмсарту. Бұл әдіс суға Na2CO3 сода күлін немесе Са ОН)2
сөндірілген әк қосуға негізделген)2.

Бұл жағдайда кальций мен магний тұздары ерімейтін қосылыстарға
айналады және нәтижесінде тұнбаға түседі.

Мысалы, гидратталған әк қосу кальций тұздарының ерімейтін
карбонатқа айналуына әкеледі:
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Са (НСО3)2 + Са (ОН)2→2СаСО3                                                             (4)

Судың жалпы қаттылығын жоюға арналған ең жақсы реагент-бұл
Na3РО4, натрий ортофосфаты, ол көптеген тұрмыстық және өнеркәсіптік
препараттардың бөлігі болып табылады.

Кальций мен магний ортофосфаттары суда өте нашар ериді, сондықтан
олар механикалық сүзу арқылы оңай бөлінеді. Бұл әдіс салыстырмалы түрде
үлкен су шығындарымен негізделген.

- Катионирование. Бұл әдіс ион алмастырғыш түйіршікті жүктеуді
қолдануға негізделген (көбінесе ион алмастырғыш шайырлар). Мұндай
жүктеме сумен байланысқан кезде қаттылық тұздарының катиондарын
(кальций мен магний, темір және марганец) сіңіреді. Оның орнына иондық
формасына байланысты натрий немесе сутегі иондарын береді. Бұл әдістер
сәйкесінше Na-катионизация және N-катионизация деп аталады. Дұрыс
таңдалған ион алмасу жүктемесімен судың қаттылығы бір сатылы натрий
катионымен 0,05-0,10Ж дейін, екі сатылы-0,010Ж дейін төмендейді.

Өнеркәсіпте ион алмасу сүзгілерін қолдана отырып, кальций мен
магний иондары натрий мен калий иондарымен алмастырылып, жұмсақ су
алады.

- Электродиализ. Электр өрісінің әсерінен Судан тұздарды кетіруге
негізделген. Ерітінділердің иондарын жою арнайы мембраналарға
байланысты.

Дистилляция арқылы суды қатаң тұздардан толығымен тазартуға
болады.

Химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарында суды уақытша
қаттылықпен қолданған кезде Бейорганикалық шөгінділердің пайда болуына
әкелуі мүмкін. Кірдің сұр түске боялуы, тоқыма мен коммуникациялардың
жоғары күлділігі, талшықтардың механикалық зақымдануы, жабдық
бөлшектеріндегі жауын-шашын, кір жуғыш машиналардың қыздыру
элементтерінің зақымдануы, үтіктеу жабдықтарының зақымдануы
инкрустацияның белгілері болып табылады.

Сабын және сабын-сілтілі жуғыш заттар, су ортасында кальций мен
магний иондарымен әрекеттесіп, ерімейтін сабын тұздарын құрайды. Бұл
жуғыш заттардың белсенділігін төмендетеді, олардың тұтынылуын
арттырады. Бұл жағдайда талшықтың бетінде гидрофобты сабын пленкасы
пайда болады.

Суды өңдеуге айтарлықтай әсер ететін химиялық заттардың тағы бір
тобы - ауыр металдар (темір, марганец, мыс, қорғасын, мырыш, никель,
кадмий, хром). Олардың судың қаттылығына қосқан үлесі аз деген пікір бар.
Алайда, жуу жағдайында (рН мен температураның жоғарылауымен) бұл
элементтер агрессивті болады.

Ауыр металдардың көздері: су, коррозиялық су коммуникациялары мен
ыдыстар, бу құбырлары, тоқыма бұйымдары және инкрустациялар. Жұмсақ
су немесе арнайы жұмсартылған (қаттылығы 2 мг-экв/л) төмен буферлік
сыйымдылыққа ие (сілтілік). РН деңгейіне және басқа физикалық
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факторларға байланысты жұмсақ су су коммуникациялары мен
контейнерлерге коррозиялық әсер етуі мүмкін. Сондықтан кейде судың
қаттылығы мен оның коррозиялық белсенділігі арасындағы оңтайлы
арақатынасқа қол жеткізу үшін суды арнайы өңдеуді жүргізу қажет.

Технологиялық ерітінділерде ауыр металдардың болуы олардың
тоқымаға және оның сарғаюына әкеледі. Сонымен, бу құбырларынан бумен
әкелінген масштаб тоқымадағы қара нүктелердің себебі болып табылады.
Ауыр металл иондарының қатысуымен пероксид ағартқыштардың
каталитикалық ыдырауы ағартқыштың құрылымын бұзады, бұл жуу сапасын
едәуір нашарлатады. Целлюлозаның едәуір деполимеризациясы жүреді, бұл
тоқыма беріктігін төмендетеді.

Осылайша, технологиялық суда ауыр металл иондарының болуы жуу
процестері үшін кальций мен магний иондарының болуына қарағанда
бірнеше есе қауіпті.

Судың сапалы өңделуін қамтамасыз ету үшін су міндетті түрде
дайындалуы керек. Судың микробиологиялық тазалығы ауыз суға сәйкес
келуі керек.

Жұмсартылған су жуғыш заттардың шығынын азайтады.
Қатты су жұмыс ерітінділеріне ауыр ластануды әкеледі, олар өнімдерге

түседі. Бұл тұнба жуылмайды, әр жуу кезінде оның концентрациясы артады.
Барлық жуу циклдары үшін ұсынылатын су параметрлері:
Қаттылық Параметрлері
Са 7,0 мг / л
Fe 01 мг / л
Мп 0,03 мг / л
Си 0,05 мг/л
Al 0,1 мг / л
НСО3                                                               0,8 ммоль / л.
Суды химиялық тазарту кәсіпорындарында қолдануға дайындаудың

негізгі әдістері:
- ағартуды;
- сорбция;
- темір қоспаларын жою;
- натрий катионизациясы әдісімен жұмсарту;
- озондау;
- сүзу;
- ультракүлгін сәулелердің әсері;
- минералдарды жою және жұмсарту мақсатында кері осмос.
Әрбір кәсіпорынның арсеналында судың қаттылығын анықтайтын

сынақтар, сонымен қатар қышқылдығы мен сілтілігінің көрсеткіштері болуы
керек.

Суды жұмсарту және минералдандыру кальций, магний және басқа
металл тұздарын кетіруден тұратын суды тазартудың негізгі процестері
болып табылады. Суды жұмсартудың физикалық, физикалық-химиялық және
химиялық әдістерін ажыратыңыз.
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Физикалық әдістер - термиялық (қайнату), айдау және мұздату.
Уақытша қаттылық тұздары термиялық жолмен жойылады. Тұзсыз

дистилляциялық суды арнайы дистилляциялық қондырғыларда айдау арқылы
алады. Бұл химиялық таза реагенттерді дайындау үшін қажет. Мұздату су
мен қоспалардың кристалдану температурасы арасындағы айырмашылыққа
негізделген.

Физико-химиялық әдістер - кеңінен қолданылатын электродиализ,
электроосмос, электрокоагуляция және ион алмасу (ион алмасу) қолдануға
негізделген электрохимиялық.

Электрохимиялық әдістердің ішінде электрокоагуляция айтарлықтай
қызығушылық тудырады. Оның мәні алюминий гидроксидінің
электрохимиялық өндірісінде жатыр, ол зиянды қоспаларға қатысты жоғары
сорбциялық қабілетке ие. Процесс электролизерлерде жүзеге асырылады.
Электрокоагуляция әдісінің артықшылықтарына мыналар жатады: жоғары
сорбциялық қабілеттілік, процесті мехикаландыру және автоматтандыру
мүмкіндігі, тазарту құрылыстарының кіші өлшемдері.

Суды жұмсартудың химиялық әдісі-оны кейбір химиялық
қосылыстардың ерітінділерімен Са2+, Мg2+ иондарын және басқаларын
ерімейтін және оңай алынатын қосылыстарға байланыстыру үшін өңдеу.

Газсыздандыру-бұл еріген газдарды судан шығару СО2, О2. Судағы
газдар технологиялық процестің бұзылуына әкелуі мүмкін ауа
штепсельдерінің пайда болуына байланысты қауіпті. Ерітілген газдар
жабдықтар мен құбырлардың коррозиясын тудыруы мүмкін.

Қатты суды көптеген технологиялық процестерде қолдану мүмкін емес,
мысалы, өнімдерді бояу, суды тазарту кезінде.

Судың кермектігін анықтау үшін келесілерді қолдануға болады:
- литрлік эквиваленттің он фракциясының қаттылығы өте төмен суды

талдауға жарамды визуалды колориметриялық әдіс.
- қышқыл-негіздік титрлеу.
Колориметриялық әдіс-талданатын судағы Са2+  және Mg2+

иондарының концентрациясына байланысты қою көк хромның түрлі түсті
қарқындылығына негізделген және судың шағын қаттылығын (10 мкг-экв/л
бастап) жылдам анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Қышқыл негізді титрлеу әдісі. Бұл әдіс қышқылдар мен негіздер
арасындағы өзара әрекеттесу реакцияларына негізделген:

Н++ ОН - =Н2О                                                                                          (5)

Осы әдісті қолдана отырып, тікелей титрлеу кезінде қышқылдың
немесе негіздің концентрациясы немесе қышқылдар немесе еритін негіздер
түзетін элементтердің мөлшері анықталуы мүмкін (мысалы, фосфор - фосфор
қышқылы түрінде, мышьяк - мышьяк қышқылы түрінде).

Кері титрлеу немесе жанама әдістер кейбір тұздардың құрамын табады
(мысалы, аммоний, кальций және т.б.). Арнайы техниканы қолдана отырып,
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қышқылдардың қоспаларын олардың тұздарымен, қышқылдармен және
орташа тұздармен титрлейді).

Комплексондарды аналитикалық тәжірибеге енгізу химиялық
талдаудың мүмкіндіктерін кеңейтті. Хелаторлардың ең құнды қасиеті -
олардың жердегі сілтілі металл иондарымен: магний, калий және бариймен
интракомплекс тұздарын беру қабілеттілігі, оларды өздеріңіз білетіндей,
басқа жолдармен күрделі қосылыстарға айналдыру қиын немесе мүмкін емес.
Металл катиондарының көпшілігімен комплексондар құрған кешендер өте
тұрақты, бұл анықталатын металдың кешенге толық байланысын толық
қамтамасыз етеді.

Комплексондардың үлкен артықшылығы - кейбір жағдайларда кейбір
катиондарды басқалардың қатысуымен олардың алдын-ала бөлінуіне жол
бермей титрлеуге болады.

Комплексондар, қышқылдар немесе олардың қышқыл тұздары бола
отырып, катиондармен әрекеттескенде, олардың тотығу дәрежесіне
қарамастан, сутек иондарын түзеді. Сондықтан комплексондармен титрлеуді
қышқыл-негіз индикаторларын қолдана отырып, бейтараптандыру әдісімен
жүргізуге болады. Комплексонометриялық тұрғыдан катиондарды ғана емес,
сонымен қатар аниондарды да анықтауға болады.

Мысалы, талданған ерітіндідегі фосфат ионын магний тұзымен
тұндыруға, тұнбаны бөлуге, ерітуге және магнийді алынған ерітіндіде
комплексонның жұмыс жасайтын ерітіндісімен титрлеуге болады.

Комплексометрия қолданылған реактивтер мен тазартылған судың
тазалығына үлкен талап қояды, ол үшін химиялық төзімді шыныдан жасалған
аппаратта алынған бидистиллатты қолданған дұрыс.

Комплексонометриялық анализде көбінесе Трилон В жұмыс жасайтын
зат ретінде қолданылады.

Трилон В - бұл органикалық этилендиаминетретраксус қышқылының
бөлінген натрий тұзы. Трилон В молекуласының аббревиатурасы:

Na 2 H 2 Tr                                                                                                  (6)

Бұл қосылыс көптеген катиондары бар күрделі кешенді тұздарды оңай
дайындайды. Тұздар, бір жағынан, карбоксил топтарын сутегі металына
алмастыруға байланысты, ал екінші жағынан, металл иондары мен азот
атомдары арасында координациялық байланыс түзуге байланысты пайда
болады. Комплексонометриялық титрлеу кезінде анықталатын иондары бар
ерітіндіге комплексонның титрленген ерітіндісі біртіндеп қосылады. Титрлеу
кезінде анықталатын иондар комплекске қосылады, ал эквиваленттік нүктеде
олар ерітіндіде жоқ. Жалпы реакцияны былайша бейнелеуге болады:

Mg 2+ + Na 2 H 2 Tr = Na 2 Mg Tr + 2H +                                                         (7)

Күрделі түзілу реакциясы соңына дейін жүруі үшін шығарылған сутегі
иондарын байланыстыру қажет. Сондықтан титрлеу кезінде талданған
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ерітіндіге хлорид пен аммоний гидроксиді қоспасы-аммиак-буферлік ерітінді
қосылады.

Титрлеудің аяқталу сәтін анықтау үшін индикаторлар қолданылады-
кальций мен магний иондарымен немесе осы катиондардың бірімен түрлі-
түсті қосылыстар түзетін заттар. Мұндай индикаторлар-рН 10-11 кезінде
қызғылт түстен сұр-көк түске ауысатын қышқыл хром көк К; магнезон және
Қара т эриохромы, винокрасадан көкке дейін өзгереді.

Кешеннің тұрақтылығы ерітіндінің рН-на байланысты. Сондықтан
комплексонометриялық титрлеу әр түрлі буферлік ерітінділерді қолдана
отырып, рН берілген интервалда жүзеге асырылады.

Комплексонометрия әдісімен магний, кальций, мырыш, алюминий,
барий, қорғасын және тағы басқа катиондарды анықтауға болады-40-тан
астам түрлі катиондар. Бұл әдіс судың қаттылығын анықтау үшін кеңінен
қолданылады.

2.3.2. Жуғыш сұйықтығы, олардың құрамдары

Жуғыш заттар ретінде синтетикалық жуғыш заттар (СЖС)
қолданылады. Синтетикалық жуу құралдарының негізгі компоненттері
анионды, иондық емес және катионды әсер ететін ББЗ (олардың иондарға
диссоциациялануы бойынша) болып табылады. Жақында амфолит ББЗ
(карбоксилат, фосфобетаиндер, сульфоксибетаиндер) пайда болды, олар РН
ортасына байланысты суда ыдырайды. Осындай ББЗ шамалы. Әсіресе
қымбат кремний органикалық беттік-белсенді заттар және фтор бар. Беттік
белсенді заттардың әдеттегі қасиеттерінен басқа, олар гидро және
олефобизаторлар, антистатиктер. Беттік активті заттар ағынды сулармен
проблемалар туғызады, сондықтан кәсіпорындар құрамында ақуыздарды
(протеазаларды), майларды (липазаларды), крахмалды (амилазаларды),
целлюлозаны ыдырататын ферментті препараттар бар СЖС қолдана бастады.

Жуғыш заттар әдетте беттік белсенді заттар мен белсенді қоспалардан
тұрады. Жоғары жуғыш қасиеттері бар СЖС алу үшін композицияға
синергетикалық қоспаны құрайтын 2-3 түрлі беттік-белсенді заттар кіреді.
Мұндай қоспалар беттік-белсенді заттардың біреуі әлсіз, ал екіншісі күшті
жуу әрекеті болған кезде алынады. Белсенді қоспалар ретінде фосфаттар,
карбонаттар, силикаттар, сульфаттар, СЖС, ағартқыштар (пербораттар,
перкарбонаттар, оптикалық ағартқыш) қолданылады.

Фосфаттар судың қаттылық тұздарын байланыстыра алады.
Полифосфаттар пигменттерді тоқтата тұрады, оларды жұқа күйде ұстайды.
Олар рН-ны тұрақтандыратын буферлік әсерге ие.

Сулы ортадағы карбонаттар барлық жуу процестеріне жағымды әсер
ететін сілтіні қалыптастыру үшін гидролизденеді. Карбонаттар
талшықтардың теріс зарядын арттырады, ваннадағы ластануды тоқтатады
және тұрақтандырады, ақуыз талшықтарының бұзылуына әкелуі мүмкін.
Карбонаттар фосфаттармен біріктіріледі.
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Натрий силикаттары СЖС фосфаттармен бірге ББЗ төмендетеді,
ортаның рН-ын реттейді, ерітіндідегі ағартқыш заттарды тұрақтандырады,
металдардың коррозиясын тежейді, ластанудың ресорбциясын төмендетеді.

Сұйылтылған ерітінділердегі Карбоксиметилцеллюлоза (CЖC)
коллоидтық қасиетке ие және СЖС суспензиядағы ластануды ұстап тұру
қабілетін жақсартатын белсенді қоспа болып табылады. CЖC талшықтар мен
ластану бөлшектерін сіңіріп, оларға теріс зарядты хабарлайды және ұлпадан
серпімді күшті арттырады. КМЦ мақта бұйымдарын жууға арналған
ұнтақтарға қосылады.

Тиімді диспергаторларды іздеуде акрил және малеин қышқылдарының
сополимерлерінің натрий тұздары болып табылатын синтетикалық
карбоксилаттар пайда болды. Карбоксилаттар ерітілген қаттылық тұздарын,
темірді байланыстырады, майларды, ақуыздарды, силикаттар мен
карбонаттарды эмульсиялайды, ластанудың қайта сіңуіне жол бермейді.
Карбоксилаттарды ББЗ мен тұздардың жоғары концентрациясы бар ортадағы
тиімділігі төмендейді, өйткені олардың макромолекулалары белсенді топтар
орналасқан шарларға оралған. Карбоксилаттардың сызықтық құрылымымен
ластануды сақтау мүмкіндігі жоғары.

Ағартқыш ретінде сутегі пероксиді, перкарбонаттар басым орын алады.
Сілтілі ортада ағартуды тудыратын белсенді оттегі шығарылады.

Оптикалық ағартқыштар жуғыш заттардың қажетті құрамдас бөлігі
болып табылады. Олардың әрекеті толқын ұзындығы 300-400 нм болатын
көрінбейтін ультракүлгін сәулелердің пайда болуына, толқын ұзындығы 410-
500 нм спектрдің көк бөлігінің көрінетін сәулелеріне негізделген. Осының
арқасында матаның сарғыштығы көк түстің шағылысқан сәулелерінің
көптігімен өтеледі, оның жарықтығы мен ақтығы артады. СЖС әдетте
талшыққа төмен жақындығы бар оптикалық ағартқыш заттар (ОАЗ)
қолданылады. Жуу кезінде мұндай ОАЗ оңай жойылады және өтеледі.
Талшыққа жоғары жақындығы бар ОАЗ бірнеше рет жуу кезінде
талшықтарға жиналып, маталарға жағымсыз реңктер бере алады. Осал
бояулы бұйымдарды жуу үшін қолданылатын СЖС-те ағартқыштар, аз
силикаттар, КМЦ және кальцийленген сода жоқ.

СЖС ұнтақ, паста және сұйықтық түрінде қол жетімді. Олар жуу
процесінде маталарға әсер ету сипатымен ерекшеленеді. Кейбір СЖС тек
жууға, бір мезгілде ағартумен жууға, биологиялық агенттердің қоспаларымен
сіңдіруге және жууға, жууға және тонауға, жууға және антистатикалық
әрлеуге арналған.

Жүннен және жібектен жасалған бұйымдарды құрамында фермент
қоспалары бар ЦМС ерітінділерінде өңдеу ұсынылмайды, өйткені
ферменттер ақуыз талшықтарын бұзуы мүмкін.

Белгілі бір өнімдерге СЖС таңдау кезінде технолог жеткізушінің
барлық ақпаратын, оның осы СЖС-ке арналған ұсыныстарын мұқият оқып
шығуы керек.
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СЖС ағынды суларға түседі, оған қойылатын талаптар өте жоғары
екенін есте ұстаған жөн. СЖС тітіркендіргіш және аллергиялық әсерге ие,
сондықтан оларды қолданғаннан кейін өнімдерді мұқият шаю қажет.

2.3.3. Аква тазалауға арналған жабдық және бұйымдарды өңдеу
технологиясы

Киімді сулы ортада жуу бірқатар дайындық операцияларын (тазарту,
дақтарды кетіру), минималды мехикалық және температуралық әсерді (20-40
0 С) білдіретін «үнемдеу» жағдайларын, арнайы әзірленген жуғыш заттарды
қолдануды қамтиды. Мұндай құралдар тек жоғары жууға болатын кірді
қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар өнімдерді кішіреюден,
киізденуден, бетінде таблетка түзілуден, түс өзгеруден, май шайып кетуден
(тері мен жүннен) қорғайды.

Ылғал тазалау немесе акваны тазарту келесі өнім түрлеріне
ұсынылады:

- полимерлі жөргек жабыны бар плащ маталарынан; қайталанатын
материалдардан; жасанды былғарыдан жасалған

- материалдардан; құрамында поливинилхлорид немесе полиуретан
талшықтары; жасанды қаракөл немесе күдері;

- еріткішке сезімтал бөлшектері бар үйлену және кешкі көйлектер;
- табиғи күдері мен былғарыдан жасалған бұйымдар; төңкерілген қой

терісі.
Полимерлі қабықшалар немесе жабысқақ полимерлі композициялар

бар киімге арналған материалдардың белгілі бір спектрі әдеттегі жууға
жатпайды, өйткені уақыт өте келе олар «қартаю» процесіне ұшырайды
(полимерлердің физикалық-химиялық және мехикалық қасиеттерінің
өзгеруі). Кір жуғыш машиналар мұндай материалдарды өңдеуге жеткілікті
дәрежеде бейімделмеген, өйткені олар айтарлықтай мехикалық әсер етеді
және жуу кезінде полимерлердің одан әрі бұзылуына ықпал ететін
стандартты СЖС қолданылады.

Акваны тазарту кезінде су материалдардың негізгі үш тобының
әрқайсысы үшін арнайы жасалған беттік-белсенді заттар (беттік-белсенді
заттар) кешені бар композицияда жуғыш зат ретінде қолданылады.

Мамандандырылған жуғыш заттың құрамында:
- балауызға қарсы препараттар;
- майлы және судан репеллентті препараттар;
- бояуды кетіруге жол бермейтін препараттар (осал түсті өнімдер үшін).
Сонымен қатар, акваларды тазарту процесінде антистатикалық және

дезодоранттар қолданылады.
Акваны тазарту үшін арнайы жабдық қолданылады - кептіру

процесінде температураны тұрақты бақылаумен кір жуғыш машиналар мен
кептіру барабандары. Машиналарда су ортасындағы ең сезімтал
материалдарды өңдеуге арналған арнайы бағдарламалар бар. Бұл
бағдарламалардың ерекшелігі: өнімдер өте шетін режимде өңделеді;
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барабанның айналу жылдамдығы кәдімгі ассортимент өнімдерін өңдеуден екі
есе төмен; айналу кезінде жылдамдықтың кенеттен өзгеруі толығымен
алынып тасталады; тазартудан кейінгі өнімдердегі қалдық су мөлшері
азайтылады; цикл уақыты - ластаушы заттарды еріту үшін қажетті минимум.

Машиналар автоматты мөлшерлеу жүйесімен жабдықталған, бұл
дозаны дәл мөлшерлеуге және өңдеу кезінде препаратты уақытында жіберуге
мүмкіндік береді. Акваны тазартатын машиналардың кәдімгі кір жуғыш
машиналардан айырмашылығы, олар өнімдерге мейлінше мехикалық әсер
етеді. Бұл әртүрлі машиналарда әр түрлі жасалады. Кейбір машиналар
барабандағы судың көлемін арттырады, ал басқалары барабанның тегіс
(тербелетін) айналуын бақылау үшін дәл инверторларды қолданады.

Кептіру машинасы қалдық ылғалдылығы сезбегімен және
температураны бақылаумен жабдықталған. Кептіру машинасы қыздырылған
ауа ағынында өнімдерді шетін кептіруді қамтамасыз етеді (температура 30-
50 ° C аралығында).

Кептіру барабандарындағы кептіру режимдеріне мыналар жатады: кері
айналдыру; қалдық ылғалдылығы мен ауа ағынының температурасын кептіру
кезінде бақылау; кептіру уақыты минималды, температура жоғары, ал
процестің соңында қалдық ылғал, материал түріне байланысты 5-тен 15% -ке
дейін болады.

Өнімдерді жуудың технологиялық процесінің негізгі параметрлері:
- жүктеме коэффициенті;
- дәрілік заттардың мөлшері;
- сұйық модуль немесе ванна деңгейі (төмен, орташа, жоғары);
- өңдеу температурасы;
- операциялардың ұзақтығы;
- барабанның айналу жиілігі.
Әр түрлі ассортименттегі өнімдер үшін өңдеу режимінің параметрлері

айтарлықтай ерекшеленеді. Өңдеу процесі толығымен автоматтандырылған.
Акваны тазарту үшін жуылатын өнімдердің барлық ерекшеліктерін ескеретін
30-дан астам бағдарлама бар: материал түрі, әрлеудің қол жетімділігі;
материалдағы полимерлі жабындар мен полимерлі жабысқақ
композициялардың мазмұны; оқшаулағыш және жастық материалдардың
болуы; өнімнің тозуы және ластануы; бояғыштардың тұрақтылығы.

Өңдеуден бұрын қатты ластанған өнімдер алдын ала дақтарды
кетіруден және тазалаудан өтеді: ең лас жерлерді арнайы тазартқыш
қосылыстармен қолмен тазалайды.

Әр түрлі материалдардан өнімді өңдеудің негізгі технологиялық
параметрлері:

1. жүннен, мохерден, ангорадан, табиғи және жасанды жібектен
(вискоза) жасалған бұйымдарға тиеу коэффициенті машинаның жүктеме
сыйымдылығының 40-50% құрайды (K = 0.4-0.5), модуль аз, барабанның
айналуы 3 сек. үзіліс-57 сек., температура -20 0 С, өңдеу уақыты 6-8 мин.,
аралық иіру - 1 мин., соңғы иіру-3-4 мин.;
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2. табиғи жібек пен вискозадан, зығырдан, мақтадан жасалған, осал
түске ие өнімдерді өңдеген кезде, бояудың жылжуын болдырмайтын бірінші
ваннаға препарат қосылады; барабанның айналу уақытын 5-7 сек. дейін
арттыруға болады , ал үзіліс ұзақтығын 15-20 сек. дейін қысқартуға болады ;

3. минималды жұмсақ өңдеуді қажет ететін материалдардан жасалған
бұйымдар келесі режимге сәйкес өңделуі керек: K = 0,4-0,5, барабанның
айналуы - 3 сек., Кідіріс -27 сек., Ванна модулі - төмен, температура - 30 0

аспайды. C (материал түріне байланысты). Өңдеу уақыты -6-10 минут
(материал түріне және ластану дәрежесіне байланысты), аралық иіру - 1 мин.,
Соңғы иіру - 2-3 минут;

4. синтетикалық немесе аралас матадан жасалған (полимерлі
қабықсыз), оқшауланбаған немесе төсеніш полиэстермен оқшауланған
немесе жасанды теріден жасалған бұйымдарды ластану деңгейіне
байланысты өңдеу кезінде бір немесе екі ванналы өңдеу әдісі қолданылады.
Режим: K = 0,6-0,8, барабанның айналу уақыты - 8 сек., Үзіліс - 2 сек., Ванна
модулі - төмен, өңдеу температурасы -30-40 0 С (материал түріне
байланысты), өңдеу ұзақтығы монша әдісі 6-8 мин. Шаю: ластану дәрежесіне
және қолданылатын дәрілік заттардың концентрациясына байланысты - 7-
модульде бір немесе екі, біреуі - 4 минут ішінде; екеуі: біріншісі - 3-5 минут,
екіншісі - 5-6 минут;

5. мамықпен оқшауланған бұйымдарды өңдеу монша әдісімен келесі
режимге сәйкес жүзеге асырылады: K = 0,6, жуу 5 модульде арнайы жуғыш
зат қосумен жүзеге асырылады, температура, жоғарғы жағындағы материалға
байланысты, 10-15 минут ішінде 30-40 0С. , барабан жылдамдығымен: айналу
5-7 сек., үзіліс - 15-20 сек. Шаю шаю антистатикалық агент қосып 10
модулімен жүзеге асырылады. Айналдыру аралық -1 мин., Финал -10-12 мин.
Айналдырғаннан кейін шайқау операциясы орындалады.

6. Терінің велюрінен және түпнұсқа былғарыдан жасалған бұйымдарды
өңдеу (тегіс, велюр, жіңішке былғары, нубук былғары, асыл тас және т.б.)
теріге арналған арнайы жуғыш заттарды қолдана отырып 0,5 жүктеме
коэффициентінде жүзеге асырылады. Қою және түрлі-түсті бұйымдар,
сондай-ақ жұқа былғарыдан жасалған, сәндік пленка жабындары бар,
біріктірілген тәсілмен өңделеді; жеңіл және орташа тондар - ластану
дәрежесіне байланысты - бір немесе екі ванна бөлмесі. Майлы агент ванна
әдісімен жуғыш затпен бірге бірінші ваннаға қосылады, содан кейін ерітінді
ағызылады және жеңіл аралық престе 1 мин. Бір ванна әдісімен жуу ваннасы
мен шаюдың модулі 7 минут, айналу уақыты 5-7 секунд, үзіліс 15-20 секунд,
жуу ваннасының температурасы -300С, шаю 200С, жуу ұзақтығы 5 минут,
шаю 3-5 минутты құрайды мин., соңғы айналдыру - 3 мин. (300-600 айн /
мин). Екі ванналық әдіспен бірінші ванна 5-модульдегі жуғыш зат қосылған,
температурасы 300С, ұзақтығы -5 минут, барабанның айналуы -5-7 сек.,
Үзіліс -15-20 сек., -7 модульде сірке қышқылын қосып аралық шаю 3 мин.,
аралық иіру 1 мин., екінші ванна - майлы агентпен, модуль -5, температура -
30оС, ұзақтығы - 5 мин., соңғы иіру -3-6 мин.
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Былғарыдан жасалған бұйымдар мен терінің велюрін кептіру екі
кезеңде жүзеге асырылады. Бірінші кезеңде қысқа мерзімді кептіру
барабанында 10 минуттан аспайды. 50 o C температурада Pi немесе 40 o C
температурада 20 минут , бірінші сатыдан кейінгі ылғалдылық 50-55% болуы
керек. Кептірілген өнімдер бу-манекенде бір мезгілде созылып, пішінделіп,
тігістерді, қалталарды, манжеттерді, жағаларды түзей отырып, ауамен
үрленеді, содан кейін оларды манекенге немесе ілгішке кигізіп, табиғи
жағдайда ыстық ауа үрместен ауада кептіреді.

Кептіруден кейін қаттылықты жою үшін өнімдерді 50-55 ° C
температурада және 60-65% салыстырмалы ылғалдылықта кептіру
барабанында айналдырады. Бұл процестің параметрлері автоматты түрде
реттеледі. Велюр өнімдерін өңдеген кезде қадалар әсерін ішінара қалпына
келтіру үшін барабанға арнайы губкалар қосқан жөн.

Әр түрлі ассортименттегі өнімдерді аквадан тазарту процесін жүргізген
кезде мыналарды ескеру қажет:

- ашық және күңгірт бұйымдар, аралас материалдардан жасалған
бұйымдар бөлек өңделеді;

- бір партияда шамамен «кептіру қасиеттері» тең өнімдер болуы керек
(сіз, мысалы, төменгі куртканы, пальто мен шалбарды кептіре алмайсыз).

- алдымен бояғыштардың төзімділігін тексеру керек. Бұл әсіресе табиғи
жібектен және вискозадан, зығырдан және мақтадан жасалған бұйымдарға
қатысты;

- шалбарды ішінен жуу керек;
- шетін заттарды, блесткалары мен моншақтары бар талғампаз

көйлектерді арнайы пакеттерде аквадан тазарту керек;
- тоқылған бұйымдар тегістелген түрде және табиғи жағдайда көлденең

күйде кептіріледі;
- жиырылу қаупі жоғары вискозды төсемдер жұптасып, еріткіште

тазалануы керек;
- кептірер алдында, терінің ылғалды және былғарыдан жасалған

бұйымдарын алдыңғы жағында барабанның тесілуінің іздері қалмас үшін
ішке айналдырған дұрыс.

- былғарыдан және теріден жасалған велюрден жасалған бұйымдарды
орау алдында ауада кем дегенде 12 сағат ұстау керек.        

Былғары, күдері, маталар мен трикотаж және басқа маталарды жуу
технологиясы мен құралдары:

ДT-1-Люкс - талшықтардың қоспасынан жасалған барлық маталар мен
тоқылған бұйымдарға арналған жуғыш зат.

Сыртқы түрі ашық көк түстің мөлдір сұйықтығы. Кезінде тығыздығы
20оС1,025-1,035 г/см3, рН6,0-7,0.

Препараттың ерітіндісімен өңдеуден кейін өнімдер жұмсақ болады,
электрленбейді, трикотаж құлап кетпейді. Кофе мен шайдың дақтарын
кетіреді, аллергия тудырмайды.

ФT-2Н Люкс - антистатикалық әрекеті бар әрлеу препараты.
Тарылудың алдын алады, мойынды жақсартады, айналдыру кезінде мыжылу
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мен әжімдерді азайтады. РН 7,5-8,5 сарғыш реңктері бар мөлдір сұйықтыққа
ұқсайды.

TН-1 Люкс ылғалдандырғыш болып табылады. Ашық көк сұйықтық,
тығыздығы 20°C-та 1,030-1,045 г / см3, рН6-7,5. Дайындау, ағарту үшін
қолданылады. Өнімнің жуғыш және детоксикациялау қасиеттері жақсы,
дақтарды кетіреді.

ТН-Гриф қатаю үшін қолданылады.
TН-С Люкс теріден және матадан жасалған бұйымдардағы лас

жерлерді тазарту үшін қажет. Сыртқы түрі бойынша бұл тығыздығы 1,010-
1,050 г / см3, рН6-7,5 мөлдір сары-жасыл сұйықтық.

ДK-3Н Люкс былғарыдан тазартуға арналған жуғыш зат, FK-4MN Lux
былғарыдан ылғалдандырғыш, TN-3 Люкс былғары мен теріден жасалған
бұйымдарды жуу, майлау, бояу үшін қолданылады.

ФК-4МН-ГФ препараты терінің түсін, терінің велюрін қалпына
келтіруге және тегістеуге көмектеседі, жұмсақтық пен иілгіштікті
қамтамасыз етеді. Бұл дәрі-дәрмектердің барлығы отандық өндірісте.

Табиғи тері пен былғарыдан жасалған бұйымдарды куртка, пальто,
куртка, жилет, сарафан, юбка, шалбар ұсынады. Түстер мен әрлеу диапазоны
әртүрлі. Тігінді өңдеу сапасының кепілі: көп өзгермелі өңдеу, былғары мен
терідің қасиеттерін ескере отырып, әрбір өнімге жеке көзқарас.

Өнімдерден алдын-ала дақтарды алып тастайды және өнімнің ең
ластанған жерлерін TH-С Люкс препаратының судағы ерітінділерімен
тазартады. Әр түрлі ассортименттегі өнімдерді өңдеу үшін кір жуғыш
машиналардың компьютерлік жүйелеріне енгізілген 30-дан астам түрлі
бағдарламалар жасалды. Машинаның жүктелуі номиналдың 60% -дан
аспайды. Жүктеме алдында бұйымдар айналдыру кезінде бұзылмауы үшін
оларды ішке айналдырады. Өнімдердің белгілі бір түрлеріне арналған жуу
бағдарламалары дәрілерді таңдау тұрғысынан да, температура мен
мехикалық әсер ету дәрежесі бойынша да өңдеудің оңтайлы жағдайларын
қамтамасыз етеді. Дәрі-дәрмектер машинаға жұмыс және реттелуі
бағдарламаланған сорғылар арқылы жеткізіледі.

Жуылған және сығылған өнімдер кептіргіш барабанға салынады, ол
сонымен қатар ассортиментіне байланысты жылу эффекттерінің деңгейі мен
олардың ұзақтығын анықтайтын өзінің бағдарламалары бойынша жұмыс
істейді. Сонымен, былғары және күдеріден жасалған бұйымдар екі кезеңмен
кептіріледі: біріншіден, 550С температурада 45 минут. Қой терісінің тондары
60 минут кептіріледі. Осы уақытта майлы препараттар дермеге енеді; қалдық
ылғал шамамен 20-30% құрайды. Екінші кезең бөлме температурасында 12 -
15% ылғалдылыққа дейін кептіру. Заттарды алдыңғы жағынан ішке бұрады,
ілгіштерге - кронштейндерге қояды. Жақаларды, қалталарды, манжеттерді
түзетіңіз.

Кептіруден кейін өнімдер қатал болады, сондықтан оларды кері
айналдыру қажет - кептіру барабанында 25-300°C температурада және
ұзақтығы 30-60 минут. Бұл жағдайда, домалақтан кейін киім жұмсарады.
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Кептіру режимі талшық құрамына байланысты. Поливинилхлорид
талшықтарынан жасалған бұйымдар 70°C температурада 15 минут
кептіріледі; табиғи жібектен 65 °C температурада 10 минут; жүннің мөлшері
жоғары - 80 ° C температурада 15 минут.

Төменгі курткалар (курткалар, көрпелер) 85 °C температурада 40 минут
кептіріледі.

Жуылған заттарды кептіру 100°C температурада 25 минут ішінде
жүзеге асырылады.

Дайындық, жуу, кептіру және әрлеу процестерінде киімді өңдеуге
арналған жабдыққа: бу генераторы, дақ кетіретін үстел, аршу столы, жуу
және кептіру машиналары, былғары мен теріден жасалған бұйымдарды
бояуға және әрлеуге арналған камера, бу муляжі, шалбар бу муляжі, үтіктеу
машинасы, бумен үтіктеу кіреді. тақтай, үтік, компрессор, орау машинасы.

Жуу процесін компьютерлік бақылаумен барабандағы су деңгейі, оның
жуу және айналдыру кезіндегі айналу жылдамдығы, айналу ұзақтығы және
кері режимде барабан тоқтайды.

Бағдарламалар жылу процестерін реттеуді, жуғыш заттар мен әрлеу
препараттарын енгізу процедурасын, олардың шоғырлануын және ваннада
болу мерзімдерін қарастырады. 1 сек-қа дейінгі командалардың дәлдігі

Бояу кабинасында бұйымдар 1,5-2 атм қысыммен бүріккіш пистолеттің
көмегімен өңделеді . Киімді тапаншамен өңдеу өнімнің бойымен және
үстімен екі рет жүзеге асырылады. Осылайша, май жағуға арналған
препараттар, су мен ластанудан қорғайтын композициялар қолданылады.

Өнімдердегі майлы заттардың жетіспеуі терінің құрғауы мен қатаюына
әкеледі, ал олардың дозалануы өнімнің ұқыпсыз (майлы) үйіндісі мен қою
түсіне әкеледі. Ылғалға төзімділік жеткіліксіз болған жағдайда, өнімдер
жаңбыр кезінде қара дақтар мен жолақтармен жабылады.

ФК-4МН Люкс препараты суға төзімді қасиеттерді қамтамасыз етеді
және терінің велюрінен жасалған былғары матаны жұмсақ және пластик
етеді. Осы мақсатта сіз суда еритін басқа кремнийорганикалық
қосылыстарды қолдана аласыз.

Су ортасында жуу технологиясының мүмкіндіктерінің мысалы ретінде
біз ұшқынмен безендірілген өнімдерді өңдеу технологиясын келтіреміз.
Мұндай өнімдер қазір сәнде. Оларды жуудан бұрын жастық қаптарына
салады. Бұл жуу кезінде блесткалардың аулану және қабыршақтану қаупін
азайтады және жыртылған зергерлік бұйымдарды табуды жеңілдетеді.
Киімнің бұл түрі табиғи жағдайда кептіру кезінде жеңіл киім режиміне
сәйкес өңделеді. Мұндай заттарды кейде ішіне айналдырып, қолмен мұқият
жуады.

Үйлену көйлектері оңай бүлінетін заттар. Олар әдетте ақ жұқа
материалдардан (жібек, шифон, тюль) тігіледі. ПХЭ ортасында өңдеу
көбінесе ағаруға және олардың жарықтық ақтығын жоғалтуға әкеледі.
Мұндай көйлектер су киімдерінде жеңіл киім режиміне сәйкес жуылады.
Егер блестки, моншақ болса, онда табиғи жағдайда ілгішке кептіріңіз.
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Синтетикалық талшықтары бар матадан тігілген көйлектер дәл осылай
өңделеді, кептіргіш барабанда кептіріледі, бірақ егер корсаж кептіруге
үлгермеген болса, онда оларды бөлме температурасында кептіреді.

Жасанды жүннен тігілген киімдер жеңіл киім режиміне сәйкес өңделеді
және табиғи жағдайда кептіріледі. Осыдан кейін киім кептіргіш барабанға
орналастырылады, онда үйінді 5 минут ішінде жақсы көрініс алады.

Өнімдердің ассортименті: қой терілері, пигментті жамылғысы бар
былғарыдан жасалған бұйымдар, сондай-ақ «Crack», «Nubuck», түлкі,
арктикалық түлкі, қоян, мутон жүнімен кесілген жағасы мен манжеттері бар
қой терісі және былғарыдан жасалған бұйымдар түстері бойынша және ұқсас
болып таңдалады. құрылым. Нубуктан, жарықтан жасалған бұйымдарды бір
серияға күдері қой терісі, сплит былғары және шошқа велюрімен біріктіруге
болады. ПХЭ-де өңделген өнімдер, ақ былғарыдан жасалған бұйымдар, күзен
және итбалық жүнімен қырқылған жағасы мен манжеті бар былғары және
қой терілері өнімдерін су ортасында өңдеуге болмайды; май дақтары көп
өнімдер

2.3.4. Бұйымдарды аква тазалаудың технологиялық картасы

Табиғи немесе синтетикалық тоқыма емес оқшаулаумен оқшауланған
синтетикалық және аралас матадан жасалған бұйымдарды (курткалар,
пальто, жилет) дымқыл тазалау (аква тазалау) 28-кестеде келтірілген .

Кесте 28
P/
p
№

Амалдардың
атауы және
мазмұны

Жабдық,
арматура

Химиялық
атауы

Тұтыну Өңдеу режимі
Сұйық
модуль

Темп
ерату
ра, С

Ұзақтығы,
мин.

1. Ең лас
жерлерді
тазарту,
алдын ала
дақтарды
кетіру

Өз
қолыңызбен
жұмсақ,
табиғи
қылшықтар
ы бар щетка

Күшейткіш
, су

Тұтыну
нормала
рына
сәйкес

- - 2-10

2. Жүктеу, K =
0,6

Жуғыш-
сорғыш *

- - - - 1

3. 1 раковина.
Кері айналу,
8/2
(айналдыру /
кідірту)

Жуғыш-
сорғыш *

СЖС, су Тұтыну
нормала
рына
сәйкес

төмен 40 5

4. 2 раковина.
Кері айналу,
8/2
(айналдыру /
кідірту)

СЖС, су Тұтыну
нормала
рына
сәйкес

төмен 40 10

5 Айналдыру
аралық

Жуғыш-
сорғыш *

Жұмыс
шешімі

- - - 2
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28 кестенің жалғасы 
6. Шаю Кері

айналу, 8/2
(айналдыру /
кідірту)

Жуғыш-
сорғыш *

СЖС, су төмен 20 5

7. Соңғы
айналдыру
G> 350

Жуғыш-
сорғыш *

Жұмыс
шешімі

- - - 3

8 Жүк түсіру Жуғыш-
сорғыш *

ПХЭ,
тазартқыш

- - - 1

9 Жүктеу Кептіргіш * - - - - 1
10 Кептіру Кептіру

машинасы
Теннис
доптары

- - 60 Қалдық
ылғалдылы
ғы 5%

11 Жүк түсіру Кептіргіш * - - - - 1

Синтетикалық және аралас матадан жасалған, полиэфирмен
оқшауланған және оқшауланбаған (курткалар, пальто, плащтар, төсек
жапқыштар) бұйымдарды аквадан тазарту 2 9 кестеде келтірілген .

Кесте 2 9                           
P /
p
№

Жұмыс
атауы
және
мазмұны
У.У.

Жабдық,
арматура

Химиялық атауы Тұтын
у

Өңдеу режимі
Сұйы
қ

модул
ь

Температур
а, С

Ұзақтығ
ы, мин.

1. Ең лас
жерлерд
і
тазарту,
алдын
ала
дақтард
ы кетіру

Өз
қолыңызбе
н жұмсақ,
табиғи
қылшықта
ры бар
щетка

Кір сабын 72%,
су

Тұтын
у
нормал
арына
сәйкес

- - 2-10

2. Жүктеу,
K = 0,6-
0,8

Жуғыш-
сорғыш *

- - - - 1

3. Жуу Жуғыш-
сорғыш *

Синтетикалық
маталарға
арналған СЖС,
су

Тұтын
у
нормал
арына
сәйкес

4-6 30 6-8

4. Айналд
ыру
аралық

Жуғыш-
сорғыш *

Жұмыс шешімі - - - 2

5 Алдыме
н
шайыңы
з

Жуғыш-
сорғыш *

Су - сегіз 25 3
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29 кестенің жалғасы 
6. Айналд

ыру
аралық

Жуғыш-
сорғыш *

Жұмыс шешімі - - - 2

7. Екінші
шайыңы
з

Жуғыш-
сорғыш *

Су - сегіз 20 3

8 Айналд
ыру
аралық

Жуғыш-
сорғыш *

Жұмыс шешімі - - - 2

9 Үшінші
шаю

Жуғыш-
сорғыш *

Кондиционер, су Тұтын
у
нормал
арына
сәйкес

сегіз 18 3

10 Соңғы
айналды
ру

Жуғыш-
сорғыш *

Жұмыс шешімі - - - 3

11 Жүк
түсіру

Жуғыш-
сорғыш *

- - - - 1

12 Жүктеу Кептіру
машинасы

- - - - 1

13. Кептіру Кептіру
машинасы

- - - 30 5

14. Жүк
түсіру

Кептіру
машинасы

- - - - 1

15 Кептіру Жылжыма
лы
кронштейн
- ілгіш,
ілгіш

- - - - Толығы
мен
құрғаған
ша

2.3.5. Ылғалдық -жылулық өңдеудің технологиялық процесі

1 . Аяқтау сапасы.
Затты тазарту мен әрлеу сапасы, оның жаңа күйіне сәйкес келетін

заттың осындай күйіне қол жеткізу немесе мүмкіндігінше жақындату деп
түсініледі.

Химиялық тазалау кезінде заттарды өңдеу сапасы әрлеу жұмыстары
кезінде қол жеткізілген нәтиже болып табылады. Тазалауға тапсырылатын
заттардың арасында көбінесе арнайы дақтарды кетіруге болатын арнайы
дақтары жоқ заттар қажет. Басқаша айтқанда, киюден кейін оларды «сергіту»
үшін тазарту үшін көп заттар алынады. Тазалауды аяқтағаннан кейін, оны
«жаңа» етіп көрсету үшін оны тез арада аяқтау керек.

Сапаның негізі - жоғары стандартпен мұқият әрлеу (үтіктеу). Бұл
жақсы үтіктелген заттың пайда болуы, клиентке оның заттарын тазарту
нәтижелері туралы жағымды әсер қалдырады.

2. Негізгі əрлеу жабдықтары.
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«Негізгі әрлеу жабдықтары» терминіне буға арналған әмбебап муляж
(аяқтаушы), бу және үрлегіш функциялары бар шалбар бу муляжі (моннер)
және әмбебап үтіктеу кестесі кіреді. Үтіктеу машинасын да қолдануға
болады. Негізгі әрлеу жабдықтарын пайдаланудың басты артықшылығы -
үтіктеудің ең қиын қадамдарын жеңілдету. Кейбір жағдайларда, әсіресе үтікті
үтіктеуге сезімтал болған жағдайда, төсемдер мен жеңіл (шетін) маталарды
үтіктеуде өте тиімді болатын Air Cushion үтіктеу технологиясының
көмегімен үтіктеудің жоғары стандартына қол жеткізуге болады. Киімнің әр
түрлі стильдері, қиықтары мен материалдары әр киімге үтіктеу техникасын
жеке таңдауды қажет етеді.

Жабдықтың орналасуын мұқият ойластыру керек. Оның
айналасындағы жұмыс алаңы оңтайлы болуы керек және персонал
жабдықтың ойластырылмаған орналасуынан туындайтын қиындықтарды
жеңбей жұмыс істеуі керек. Нашар жоспарлау әкелген қателіктерді түзету өте
қиын және қымбат. Жабдықтың барлық әлеуетін және оның барлық
мүмкіндіктерін дұрыс орнатылған, жалғанған және дұрыс жұмыс істеген
жағдайда ғана пайдалануға болады.

3. Әмбебап бу манекендері
Бу манекендері химиялық тазалағыштарда, курткалар мен пальтоны

өңдеу үшін кеңінен қолданылады. Бу манекендерінің басты артықшылығы -
өнімнің өңделу процесінде операторға оңай қол жетімділігі, бұл оны
щеткамен немесе созылуға мүмкіндік береді, бұл релаксацияны жоққа
шығарады. Буды жағу кезінде киімді щеткамен тазарту жуан және қалың
киімдерді әрлеу жұмыстарының сапасын едәуір арттырады. Бу манекеніне
орнатылған бу щеткасымен немесе үтікпен үйлескенде бұйымдарды өңдеу
ыңғайлы болады және әрлеу жұмыстарының өнімділігі мен сапасына оң әсер
етеді. Кез-келген бу манекенін бу үтікпен немесе щеткамен жабдықтауға
болады. Бу манекені көлемді заттарға ыңғайлы. Бу беру жүйесінде және
қуыршақ ішінде конденсаттың азайту мақсатында ыстық оны ұстап -
Функция табысы манекен бумен үтіктеу , және басқа да ішкі металл беттерін.
Өңдеу кезінде киім бу муляжының бетіндегі ылғалды жерге тигенде, бояу
ішінара кетуі мүмкін, әсіресе жеңіл және пастельді түсті заттарға. Бу
муляждары, әдетте, әртүрлі салмақ қысқыштарымен және жең белдіктерімен
жабдықталған.

Ұсынылатын өңдеу режимдері:
Буды 10 және 20 секунд аралығында жеткізу
7 секундқа дейін ылғалдандыру (бу / ауа)
20-30 секунд аралығында ауа беру (үрлеу)
Бу мен ауа таймерлері ауа беру бу беруден әрдайым ұзақ болатындай

етіп орнатылуы керек. Аяқтау жұмыстарының сапасын жақсарту үшін бір
уақытта бу мен ауаны беру жабдықтың осы түрінің ұтымды ерекшелігі болып
табылады. Манекендердің дизайнындағы айырмашылыққа қарамастан,
олардың жұмыс істеу принципі бірдей. Киімді қапқа орналастырады, пальто,
плащ, пиджак едендері қысқыштармен қысылады. Қақпақтың ішіне
перфорацияланған көтергіш арқылы бу беріледі, қысыммен манекеннің
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қақпағы түзетіліп, киімге басылады және созылады. Бумен пісіргеннен кейін
өнімнің пішінін бекіту үшін ауа 50-90°C температураға дейін қызады.
Кептіру процесі 30-90 секундқа созылады. Манекендегі әрлеудің
тұрақтылығы жеткіліксіз, сондықтан оған қарапайым дизайндағы өнімдер
ғана дайын. Көбінесе манекен пресстегі өнімдерді өңдеуден бұрын алдын-ала
бумен пісіру үшін қолданылады.

Престерде аяқтау. 3-5 с, 30 с құрайтын және 10-12 с кептіретін бумен
өңдеу жұмыстарын қамтиды . Дайын киімдер астыңғы табақтың жұмсақ
қақпағына қойылып, түзетіліп, төменгі табақтан шыққан бумен буланады.
Өнімдерді өңдеу бөліктермен жүзеге асырылады, өйткені бұйымдар көлемдік
пішінге ие және оларды жастықтың жазықтығына толығымен қою мүмкін
емес. Өнімдерді бумен өңдеу кезінде олардың бетін щеткамен түзетуді
жалғастырады, содан кейін үстіңгі тақтайша түсіріледі, бумен өңделеді.
Үстіңгі тақтайшаны көтергеннен кейін ылғал сорылады және өнім
салқындатылады. Жеңдерді баспаға сапалы өңдеу үшін жеңнің ішіне тегіс
жастықша қойылады, бұл оны қысуға жол бермейді.

4. Шалбардың бу манекендері.
Олар шалбар, джинсы, слаксаны, юбканы өңдеуге мүмкіндік береді.

Шалбардың бу манекендерінің басты артықшылығы - өнім барлық жағынан
ашық және өңдеу процесінде операторға оңай қол жетімді, бу мен бу-ауа
қоспасының тиімді таралуын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге барлық өңдеу
процесі айқын және толығымен оператордың бақылауында болады, бұл
орындалатын операцияның сапасына оң әсер етеді. Кейбір бу муляждарының
жалпы нұсқасы - пневматикалық аяғы және белді автоматты түрде түзету.
Егер аяқтың автоматты түрде жұмсартылуы қамтамасыз етілмеген болса,
әдетте аяққа арналған қолмен қыстырғыштар болады, оларды пайдалану
ерекше қолайсыздықты тудырмайды, өйткені оларды бекіту операциясы
бірнеше секундты алады. Өз кезегінде автоматты қыстырғыштар
фотокеллалармен жабдықталуы мүмкін, олар тендердің көтерілуін аяқтың
деңгейіне дейін бекітеді және шалбардың шеті биіктікке жеткенде жабылады.
Бұл жағдайда өнімнің төменгі бөліктерінде қатпарлар мен бүктемелердің
пайда болуын болдырмау үшін оператордың визуалды бақылауы қажет.

Ұсынылатын өңдеу режимдері:
Буды 10 және 20 секунд аралығында жеткізу
7 секундқа дейін ылғалдандыру (бу / ауа)
20-30 секунд аралығында ауа беру (үрлеу)
Бу мен ауа таймерлері ауа беру бу беруден ұзақ болатындай етіп

орнатылуы керек. Аяқтау жұмыстарының сапасын жақсарту үшін бір
мезгілде бу мен ауа беру жабдықтың осы түрінің жеңімпаз ерекшелігі болып
табылады.

5. Үтіктер.
Үтікті таңдау қиын мәселе, себебі үтіктер құрылымы, жұмыс

принциптері және салмағы бойынша әр түрлі.
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Негізгі таңдау термостатпен басқарылатын бу үтігі мен үтіктің табанын
электрмен жылыту және үтіктің табанының температурасын реттемейтін бу
үтікті үтікті қыздыру арқылы жүзеге асырылады.

Электрмен қыздырылған үтіктер.
Термостатпен басқарылатын электрмен қыздырылған темір ең икемді

құрал екендігі даусыз. Қызметкерлер жақсы дайындалған жерде темірдің бұл
түріне басымдық беріледі. Әсіресе мұндай үтіктеу мақта маталарын үтіктеу
үшін және қаптауға қолданылатын маталарды сапалы үтіктеу үшін қажет
болады. Темірдің осы түрінің басты кемшілігі мынада: затқа орны толмас
зиянын тигізбеу үшін қызметкерлер термостатта орнатылған температураның
осы кезде үтіктейтін матаның түріне сәйкес келетіндігін үнемі және мұқият
қадағалап отыруы керек.

Бу үтіктерін барлық маталарға, әсіресе ыстыққа сезімтал маталарға
қолдануға қауіпсіз. Алайда, егер матада термопластикалық жіп болса, үтіктеу
кезінде байлап қою қаупі бар. Бұл қауіпті үтіктің табанында тефлон
төсенішін қолдану арқылы айтарлықтай азайтуға болады.

6. Үстелдерді үтіктеу.
Олар дизайны бойынша, әсіресе, жұмыс принципі, үтіктеу тақтасының

пішіні және мөлшері жағынан өте ерекшеленеді. Бірақ үстел міндетті түрде
үтіктеу тақтасынан бу беру функциясын атқаруы керек.

Үтіктеу тақтасының киімдері (қақпағы) - үтіктеу тақтасы қақпағының
басты қасиеті оның серпімді созылып, бу мен ауаның әр түрлі бағытта өту
қабілеті. Тақта киімдерінің түрі мен құрамы белгілі бір үстелдің дизайнына
байланысты. Жалпы, үтіктеу үстелінің киімдері көп қабатты және осы
үстелге арнайы жасалған бірнеше компоненттерден тұрады және оны тек
белгілі бір өндіруші жеткізеді.

Дәстүрлі үстел көйлегі келесі негізгі қабаттардан тұруы керек:
- Тордың беті
- мақтадан жасалған мақта мата (немесе синтетикалық)
- мақта фланель (немесе жасанды киіз)
- жоғарғы мұқаба
Үтіктеу үстелінің функцияларын қолдану: бу, эвакуация және үрлеу.
Затты тазалағаннан немесе жуғаннан кейін, оны осы зат үшін

стандартпен қабылданған қалыпқа қайтару үшін оған қажетті әрлеу
жұмыстарын жүргізу керек. Бу, вакуумды және үрлеуді пайдалану, үтіктеу
үстелін пайдалану кезінде осы мақсатқа жетуге мүмкіндік береді.

- бу
Мата қыздыру арқылы , бу қажетсіз қыртыстарды және қыртыстарды

жояды мата жеңілдету шиеленіс, релаксация, көмектеседі. Сонымен қатар,
бүктемелерді қажет жерде тегістеуге мүмкіндік береді.

Бу матаны тазарту процесінің салдарынан жоғалған ылғалдың қажетті
деңгейіне қайтаруға мүмкіндік береді, бұл матадағы ылғалдың қажетті
мөлшері (қалдық ылғал) оңтайлы үтіктеу сапасына қол жеткізуге мүмкіндік
береді. Көптеген жағдайларда, қажетті ылғалдың қажетті деңгейін қалпына
келтіру үшін, үтіктеу алдында 30 минут ішінде затты ілгіште қалдыру қажет.
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Бу табан арқылы немесе үтіктеу тақтасының беті арқылы жеткізілуі
мүмкін.

Өлшемін жақсы ұстайтын тегіс маталардың көпшілігі жеңіл, түзеткіш
үтіктеуді қажет етеді. Әдетте, мұндай маталар үтіктеу кезінде шалбар мен
бүктелген юбкаларға тән, олар бумен өңдеу және үтіктеу жебелер мен
бүктемелерді қалпына келтіру үшін қажет. Тақтайша арқылы бумен өңдеу -
қылшық пен тығыз, ауыр маталарды үтіктеудің кең тараған әдісі. Үтіктеу
кезінде үтікте іздер немесе іздер пайда болуы мүмкін тоқылған заттарды,
трикотаж бұйымдарын және маталарды үтіктеу үтіктеу тақтасының бетінен
бу беру арқылы да үтіктелуі мүмкін.

- Вакуум
Егер бумен өңдеу функциясы матадан кернеуді кетіру болса, бұл қажет

емес қатпарлар мен бүктемелерді кетіруге мүмкіндік береді, ал вакуумдау
заттың адал формасын түзетуге, оны тез салқындатуға және артық ылғалды
кетіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл үстелдегі затты үтіктеуге
қажетті орындарда сенімді ұстауға мүмкіндік беретін жоғары сапалы вакуум.

Көбінесе сапасыз вакуумдау үтіктеу үстелінің көп қабатты киімдерінің
нашарлығының салдары болып табылады (үстел жамылғысының немесе
киіздердің кейбір бөліктері немесе керісінше құлап қалған), бұл үтіктеу
тақтасының беті арқылы ауа ағынының еркін өтуіне жол бермейді.

- Ауа. Үрлеу функциясы, яғни. үтіктеу тақтасының үстіңгі жағынан ауа
ағыны - көптеген заманауи үтіктеу үстелдеріне тән маңызды қосымша
ерекшелік. Үрлеу функциясы киімді үтіктеу кезінде ауа жастықшасына
отыруға мүмкіндік береді. Пиджактар мен курткалардың астарын үтіктеудің
бұл процесі оңай және жылдам болады. Сол әдіс тегіс және жеңіл маталарды
(жібек) үтіктеу кезінде өте пайдалы.

Үтіктеу әдістері. Маталардың қасиеттері.
Шетін (сезімтал) маталар.
Матаның барлық түрлерін үтіктеу кезінде абай болу керек, себебі

үтіктеудегі абайсыздық қысылуға, созылуға немесе бұрмалануға әкелуі
мүмкін. Көптеген маталар үтіктеу кезінде өте жақсы жұмыс істейді, бірақ
олардың кейбіреулері өте күтімді қажет етеді, өйткені олар ыстыққа, ылғалға
немесе екеуінің тіркесіміне өте сезімтал.

- жылыту. Химиялық талшықтардың көпшілігі термопластикалық,
сондықтан ыстыққа сезімтал. Құрғақ үтіктеу затбелгіде көрсетілгеннен
жоғары температурада жабысып, талшықтың еруіне әкеледі. Табиғи
талшықтардың көміртектенуі үтіктеу жөніндегі ұсыныстарды ескермеу
салдарынан да болуы мүмкін.

Үтік табанының максималды температурасы:
«Ыстық» (200оС ) - мақта, зығыр мата, вискоза немесе оның

туындылары.
«Жылы» (150оС ) - полиэфир қоспасы, жүн, жібек.
«Суық» (110оС) - акрилонитрил (акрил), нейлон (нейлон), ацетат

(ацетат), триацетат (триацетат). Полиэфир (полиэстер).
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Поливинилхлорид (ПВХ) - бұл талшық ыстыққа аса сезімтал, тек 70оС
температурада ол жұмсарып, кішірейе бастайды. Нәтижесінде құрамында
осы талшық бар маталарды үтіктеу ұсынылмайды.

Полиакрилонитрилді талшық (Modacrylic) - көбінесе жасанды тондарда
және перделерде, перделерде және төсек жапқыштарда қолданылады.
Қазірдің өзінде 60 0С температурада ол кішірейеді және деформацияланады.

Жасанды тондарды мүлдем аяқтауға болмайды. Оларды тазалағаннан
кейін ілгішке іліп қойыңыз.

Осы материалды қосумен перделерді әрлеу тік перде әрлеу
машинасында жасалуы мүмкін.

- Ылғал.
1. Жүн.
Жүнді және жануарлардан алынған басқа талшықтарды аяқтаған кезде

абай болу керек, өйткені судың кеңеюі кезінде тұрақсыздық пайда болады.
Судың кеңеюі заттың мөлшерінің өзгеруіне әкеледі. Алайда, егер булау
тығыздаусыз болса, бұл әсер азаяды. Содан кейін затты ауамен үрлеп, бөлме
температурасына дейін салқындату керек.

2. Тафта-жібек, ацетат немесе полиэстерден жасалған, қатты грифпен
және жылтырмен тегіс тоқылған мата. Әдетте өндіруші қаттылық пен
жылтырды жақсарту үшін аппреттейді. Көбінесе бұл аппреттер тұрақты емес
және суда ериді. Мүмкін ақаулар-балқу, матаның муарикалық әрлеуінің
жоғалуы немесе мата іздерінің пайда болуы. Тафтаны бумен өңдеуге
болмайды, бірақ құрғақ үтікпен үтіктеу жақсы нәтиже береді.

- жылу және ылғал.
Акрилонитрил (акрил).
Бұл талшық киімнің барлық түрлерінде драже және аксессуар ретінде

қолданылады. Ол кордюрода жиі кездеседі, оны бумен өңдеуге немесе
үтіктеуге болмайды, өйткені қаданың қайтымсыз деформациясы мүмкін.
Акрилонитрил ыстық ылғалға ұшырағанда пластикалық болады, оңай
деформацияланып, қатпарлар мен бүктемелерді жоғалтады.

Костюм тобының өнімдерін дымқыл-термиялық өңдеу 30- кестеде
көрсетілген .
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Кесте 30 - костюмдер тобының өнімдерін дымқыл-термиялық өңдеу
P / p
№

Операция атауы және
мазмұны

Жабдық Температура
C

Ұзақтығы, мин.

Пиджак, куртка
1. Манекенге декорация

жасау: өнімді манекенге
кигізу, иықтың енін
түзету, қалталарын,
бүйірлерін, жағасын
түзету; сөрелер мен
ойықтарды
қыстырғыштармен
бекітіңіз, кеңейткіштерді
жеңдерге салыңыз

Бу-ауа муляжі - -

2. Өнімді қатты
қыздырылған бумен
буландырыңыз

Бу-ауа муляжі 100-110 10

3. Өнімді ыстық ауамен
құрғатыңыз

Бу-ауа муляжі 60 15

4. Арматураларды алыңыз,
өнімді манекеннен
алыңыз және ілгішке іліп
қойыңыз

Бу-ауа муляжі - -

5 Үтіктеу үстелінде әрлеу:
бұйымның бір бөлігін
үтіктеу үстелінің бетіне
төсеңіз, матаны түзетіңіз,
бөлігін бу үтігімен
булаңыз

Үтіктеу үстелі.
Бумен үтік

110-130 -

6. Бөлшекті салқын ауа
үрлеп кептіріңіз және
салқындатыңыз
(Шаңсорғыш)

Үтіктеу үстелі - 15

7. Пальто ілгішке іліп
қойыңыз

- -

Бұйымның бөлшектерін өңдеу кезектілігі: жағасы, жақтары көтерілген жағасы бар
кезек-кезек, астары (ауа қысымымен немесе қысымсыз бу үтігімен); оң (сол) сөре мен
қалтаның иық бөлігі; Жеңдердің төменгі жағы (арнайы шаблондарды қолдану арқылы)

Шалбар
8 Үтіктеу үстеліндегі

шалбардың белін
аяқтау: ішкі қалталарын
шығарып, үтіктейтін
үстелдің бетіне бір-
бірлеп қойып, бу
үтікпен үтіктеңіз.

Үтіктеу үстелі.
Бумен үтік

110 -
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30 кестенің жалғасы
9 Шалбардың белдік бөлігін

үтіктейтін үстелдің үстіңгі
жағына қойыңыз да,
бүктемелерін түзеп, бу
үтікпен буға салыңыз.

Үтіктеу үстелі.
Бумен үтік

110-130 10

10 Бөлшекті суық ауамен
үрлеу арқылы құрғатыңыз
және салқындатыңыз
(эвакуациялау)

Үтіктеу үстелі - 15

Шалбардың бел бөлігінің бөлшектерін өңдеу тізбегі: кодпи, алдыңғы бүктеме және
бүйір тігісі, артқы жартысы, артқы қалта. Екінші бүйір тігісі және алдыңғы бүктеме,
жиек, белдік ілмектері

11. Шалбардағы көрсеткілерді
басу: шалбардың бүйір және
ілмекті тігістерін туралаңыз,
шалбардың жартысын
үтіктеу үстеліне бүйір
тігісін төмен қарай бүкіл
көрсеткі сызығы бойымен
қойыңыз. Эвакуация
арқылы дайындаманың
орнын бекітіңіз

12. Бөлшекті бумен үтіктеңіз Үтіктеу үстелі - -
13. Бөлшекті суық ауамен

үрлеу арқылы құрғатыңыз
және салқындатыңыз
(эвакуациялау)

Үтіктеу үстелі.
Бумен үтік

110-130 10

14 Вакуум кезінде шалбардың
жебесін бу үтікпен үтіктеңіз

Үтіктеу үстелі - 15

15 Шалбардың екінші
жартысын дәл осылай
басыңыз.

Үтіктеу үстелі.
Бумен үтік

- -

16 Шалбардың әр артқы
көрсеткісін дәл осылай
басыңыз.

Үтіктеу үстелі.
Бумен үтік

- -

17. Ілгішке іліп қойыңыз
(бекітетін қабаты бар
арнайы картоннан жасалған
кірістіруді қолданыңыз)

Үтіктеу үстелі.
Бумен үтік

- -
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2.3.6. Ылғалды-жылулық өңдеу кезінде пайда болатын ақаулар

Ақаулар, әдетте, өнімнің осы ассортиментін ақаулы және орынсыз
өңдеуді қолданған кезде немесе технологияны бұза отырып туындайды.

- ласы талшықтар және типтік жылтыр жолақ тегістеуге тудыратын,
өнімге жоғары қысым кезінде пайда , және олар бойынша дақ. Ақаулықты
бумен өңдеу арқылы түзетуге болады.

- Оттар үтіктің немесе престің жоғары беткі температурасынан пайда
болады.

- Лавсан, нейлон, хлор қосылған матадан жасалған бұйымдарда
сақтандырғыш қаттылықты, түссізденуді, кішірейтуді тудырады. Ашық түсті
маталарда ақшыл-сарыдан қоңыр дақтар пайда болады. Жеңіл
сақтандырғышты сутегі асқын тотығының су ерітіндісімен (1:15) алып
тастайды, оған бірнеше тамшы аммиак қосылады. Құрамында хлор бар
жасанды теріден жасалған бұйымдарда қаданы үтіктеу машинасында өңдеген
кезде сақтандырғыш пайда болуы мүмкін және үйінді мен қаттылықтың
орамында көрінуі мүмкін.

- Баспалар мен манекендердің дұрыс жұмыс істемеуі, ұзақ уақыт бумен
өңдеу кезінде артта қалу пайда болады. Ақаулық өнімдерді беттік активті
заттардың сулы ерітіндісінде өңдеу арқылы жойылады, содан кейін жұмыс
істейтін жабдықта аяқталады.

- Фасонды бұзу тігістердің, бүктемелердің, бұйымның түбінің
бұрмалануынан, матаның тігістердің жанында деформациясынан көрінеді.
Ақаулықты бумен өңдеу және қайта өңдеу арқылы жоюға болады.

- Бу дақтары өнімнің бетіне, жоғары температураға және бу қысымына
біркелкі бөлінбеген кезде пайда болады. Ақаулықты табиғи талшықтардан
жасалған өнімдерде бірнеше рет буландыру арқылы жоюға болады, бірақ
термопластикалық талшықтардан жасалған бұйымдарда орны толмас.

2.4. Кір жуу технологиясы

Беттік-белсенді заттардың және СЖС-тың сулы ерітінділерін қолдана
отырып, тоқыма материалдарынан кірді кетіру процесі жуу деп аталады.
Судағы да, сулы беттік белсенді ерітінділерде де тазарту әсері бар.
Халықаралық стандарттау ұйымы (ХСҰ) «жуу әрекеті» ұғымын қатты
заттардың бетінен, атап айтқанда маталардан оның ерітіндіге айналуымен
немесе тұрақты дисперсиямен ластануды кетіру процесі ретінде анықтайды
[2]. Жуу процесінің мәні екі компоненттен тұратын су және жуғыш заттан
тұратын жуу ерітіндісін кірге физико-химиялық және мехикалық әсер етуден
тұрады. Жуғыш заттардың негізі «ластануды тазартатын ерітінді»
интерфейсінде адсорбциялық қабаттар түзетін беттік белсенді заттар болып
табылады.

Жуу процесі келесі кезеңдерден өтеді:
- «ластау-жуғыш зат ерітіндісі» интерфейсінде жуғыш заттардың

адсорбциясы (жинақталуы);
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- ластанған матаның сулануы, ластауыштардың бөлінуі және
дисперсиясы;

- жуылған кірдің айналасында қорғаныш пленкаларын жасау.
Интерфейстегі жуу құралдарының адсорбциясы беттің керілуін

азайтуға көмектеседі, зығыр бетін ылғалдандырады, зығыр мата мен кірдің
арасындағы жуғыш зат ерітіндісін ендіреді және кірді бөледі, зығырға
мехикалық әсер еткенде, кір ұнтақталады және пайда болған бөлшектер
қорғаныс қабатымен қоршалады, бұл кірдің таза зығырға түсуіне жол
бермейді. Кірге мехикалық әсер жууға арналған ерітіндіні белсендіру арқылы
жүзеге асырылады, ол ерітіндіге белгілі бір энергия бөлуден тұрады.
Белсендіру кірдің ылғалдануына, кір мен кірдің арасында жуғыш зат
ерітіндісінің енуіне, жуғыш заттардың суда біркелкі бөлінуіне және кірдің
дисперсиясына ықпал етеді. Кірді жуу процесі ластанған ерітіндіден және
жуылған кірден тұратын тепе-теңдік жүйесін қалыптастырумен аяқталады.

Соңғы уақытта жуу процесі үлкен өзгерістерге ұшырады. Сонымен
қатар, тұтынушылар жуғыш заттардың сапасына үлкен талап қоя бастады.
Осы себептерге байланысты өндірушілер жаңа әзірлемелерге байыпты
қарайды және белгілі бір мәселелерді шешу үшін дәрі-дәрмектердің барлық
түрлерін ұсынады. Дұрыс жуғыш зат жуудың керемет нәтижесіне кепілдік
беріп қана қоймай, мата мен кір жуғыш машинаның қызмет ету мерзімін
ұзартады. Жуғыш затты оңтайлы таңдау үшін (және, ең бастысы, жуу
процесінің химиясын түсіну), кірдің табиғаты мен түрлерін, мата түрлері мен
жуғыш заттардың құрамын білу қажет.

1. Тіндерді тану
Кір жуу орындарында тіндерді тану негізінен визуалды түрде жүзеге

асырылады (сыртқы түріне және жанасуына қарай). Сирек жағдайларда, жану
кезінде пайда болатын өнімдердің сипатына байланысты. Сыртқы түрінен
тану кезінде әртүрлі талшықтардың келесі ерекшеліктерін білу қажет:

-Мақта маталары зығырдан гөрі қатал сезінеді, өйткені мақта
талшықтары қатты қысылған; олар тезірек ластанып, жуылады (сұр). Бұл
талшықтар тез өртеніп, күйген қағаздың иісін шығарады, ақшыл сұрғылт күл
қалады.

- Зығыр маталар тегіс, жылтыр, кірі аз және жуу оңай. Бұл талшықтар
мақта сияқты жанып кетеді.

- Жүннен жасалған маталар серпімді, қолдарыңызда мыжылғаннан
кейін, олар қатпарларды қалдырмай тез түзетіледі.

- табиғи жібектен жасалған маталардың жылтырлығы жағымды, бірақ
жасанды жібектен жасалған маталардай берік емес; сығылған кезде олар
мыжылмайды және ең үлкен дағдарысқа ие болады. Жүн мен табиғи жібек
баяу күйіп, күйген шаштың немесе қауырсынның иісін шығарады, ал сынғыш
қара шар пайда болады.

- Вискоза жібегі қатты жылтыратады, суда ісінеді және 50% дейін
беріктігін жоғалтады. Талшық тез күйіп кетеді, ақшыл сұр күл мен
күйдірілген қағаздың иісі қалады.
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- Ацетат жібегінің жылтырлығы бар, бірақ ол вискозды жібектен гөрі
жұмсақ әрі жеңіл, суда аз ісінеді және кәдімгі жібектен 3-4 есе тез кебеді.
Отқа әкелген кезде талшық ериді, жалыннан шығарғанда тез сөніп, сірке суы
бар қатты шар қалдырады.

- Нейлоннан, анидадан және басқалардан жасалған синтетикалық
маталардың гигроскопиялығы өте аз: су тамшысы матадан оның беті
бойымен алшақтамай өтеді. Талшықтардың беті тегіс және ерекше жылтыр
болады. Жанған кезде олар қатты қара доп қалыптастыру үшін ериді.

- Бірнеше хлорлы майды талшықтардан ұстаған кезде маталар өте
төмен гигроскопияға ие, судың әсерінен 70- тен С-қа дейін азаяды, қысқарады.
Олар нейлон сияқты жанып кетеді.

2. Ластану түрлері
Барлық коммуналдық бөлмелер жылы с ластану үш топқа бөлуге

болады.
Адамның қалдықтары, мысалы тер, қабығының қабығы, бірқатар

бактериялар. Бұл ластаушылар суда ерімейтін мұнай қабығын түзеді, оның
бетіндегі әр түрлі шаң мен күйе бөлшектерін адсорбциялайды, нәтижесінде
пигментті-май ластаушылары пайда болады.

Тамақтанудан және тамақ дайындаудан шыққан тағамның ластануы.
Олардың ішінде бірнеше түрлері бар:

- майлар мен майлардан (май, күнбағыс және т.б.);
- крахмалдан және талшықтан (ботқа, макарон);
- боялған (кофе, шай, шарап, жеміс және т.б.);
- ақуыз (сүт, қан, балмұздақ және т.б.);
- аралас.
Көбінесе бұл ластаушылар бастапқыда боялмаған немесе сарғыш

реңкке ие. Уақыт өте келе олар кірді сіңіре алады және матаның бетінде
пайда болады.

Әр түрлі ластаушы заттарды жою әдісі осы ластаушы заттардың
сипатына байланысты:

- пигмент-май (жалпы мөлшердің 70%) - әмбебап жуғыш заттардың
көмегімен кетіруге болады;

- түрлі-түсті ақуызсыз (10-20%) - ағартқыштармен немесе арнайы
қоспалармен жойылады;

- ақуыз (шамамен 10%) - ферменттер көмегімен жойылады;
- суда еритін (10% -дан аз) - сумен сулану арқылы жойылады.
Өнімдердің ластануы көбінесе оларды пайдалану шарттарына, сондай-

ақ матаның кірді ұстап тұру қабілетіне байланысты. IN
көптеген жағдайларда барлық маталарды табиғи (мақта, зығыр және

т.б.) және химиялық (вискоза, полиомиелит және т.б.) деп бөлуге болады,
бірақ ең үлкені

аралас талшықтардан жасалған маталар кең таралды. Кірдің талшықта
қалуы келесі себептерге байланысты болуы мүмкін:

- химиялық байланыстар (иондық, ковалентті, сутекті);
- физикалық байланыстар (сорбция және капиллярлық күштер);
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- мехикалық байланыстар (талшықтың құрылымына байланысты
ластану талшықтар арасында, жарықтарда, қабыршықтарда және т.б. болуы
мүмкін).

Матамен өзара әрекеттесетін күрделі ластаушылар көп компонентті
жуу жүйелері арқылы ғана жойылады. Ластанудың ерекшеліктерін біле
отырып және ұнтақтардың негізгі компоненттерінің функцияларын түсіну
арқылы жуу процедурасы кезінде тиімді жуғыш затты таңдауға болады.

2.4.1. Дайындық операциялары, кірді қабылдау және сұрыптау

Халықтан (жеке адамнан) және ұйымдардан (жаппай) зығыр мата
қабылдау бөлек жүзеге асырылады. Кір жууға арналған зығыр мата түзу және
пішінді болып бөлінеді. Тік іш киімге:

- парақтар;
- батырмасыз көрпе жамылғылар;
- матадан жасалған көрпелер;
- түймелері жоқ жастық төсеніштері;
- сүлгілер (терри, жеке, ас үй);
- матрацтар;
- перделер;
- зығыр перделер;
- дастархандар;
- жөргектер.
Пішінді іш киімдерге:
- пижама;
- сырғытпалар;
- футболкалар, трусиктер;
- түймелері бар жастық қаптар;
- түймелері бар көрпе жамылғылар;
- әйелдер көйлектері;
- үйге арналған көйлектер, халаттар;
- ерлерге, жасөспірімдерге, балаларға арналған көйлектер.
Тұрғындардан зығыр мата қабылдау кір жуатын орындарда жүзеге

асырылады. Жеке іш киімді матаның түрін, кірдің тозу дәрежесін
анықтайтын білікті жұмысшылар қабылдауы керек. Кірді қабылдаған кезде,
қабылдаушы өзі жауап беретін жазбалардың дұрыстығы үшін белгіленген
үлгідегі түбіртекті толтырады. Қабылдаушы түбіртекте заттардың күйін
(тозығы жеткен, жыртылған), зығыр матада дақтардың болуын, заттардың
көлемін (балалар төсек жапқышы, екі орынды кереует), матаның түрін
(жібек, синтетика), матаның таңбалануын (терри, вафли), заттардың
түсініктемесін атап өтуге міндетті. Шетін зығыр маталарды (жібек,
синтетикалық және аралас) қабылдау кезінде қабылдағыш өнімді өңдеу әдісі
бойынша ұсыныстармен зауыттық белгілерді тексеріп, жасауы керек.

түбіртектегі тиісті белгілер. Толық емес өңдеумен қабылданған зығыр
мата (жуу, иіру және клиенттің қалауы бойынша кептіру) қажет
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резеңке қыстырғыштармен немесе арнайы түйреуіштермен бекітілген
тиісті мөлшердегі торларға салынуы керек. Тор сандары

түбіртекте көрсетілген. Желілерге кірлерді белгіленген нормалардан
тыс салуға тыйым салынады. Подгузники және нәресте киім ғана керек
болуы жуып отырып мехикалық қоса алғанда, жылу және толық өңдеу

зығырды үтіктеу. Аяқталмаған өңдеумен түсті зығырды жууға тыйым
салынады.

Қабылданған жеке зығыр маталар өлшенеді. Заттардың саны, зығыр
матаның салмағы және өңдеу құны түбіртекке жазылады. Торлардың
салмағы қабылданған кірдің салмағына кірмейді.

Жаппай зығыр маталар мекеме шығаратын шот-фактурада көрсетілген
ассортимент бойынша қабылданады .   

Кірді қабылдауды тездету, оны өңдеу кезінде зақымданудан сақтау
және жинау пункттерінде таза зығыр жинауды жеңілдету үшін
хабарландырулар төмендегідей түсіндірумен ілінуі керек:

- зығыр матаны тек ассортимент үшін таңдалған формада және
түбіртекте көрсетілген тәртіппен қабылдау туралы;

- зығырға жапсырманы тігу орны туралы;
- синтетикалық және аралас талшықтардан жасалған бұйымдарды

жууға тапсыру кезінде ресиверді ескерту қажеттілігі туралы;
- өнімдерден бөтен заттарды, сондай-ақ көрпе жамылғыларынан

қауырсындар мен қауырсындарды алу қажеттілігі туралы;
- кірлер ерлердің жоғарғы көйлектерін жууға (сіңдірумен) төзімді емес

жағаларға, бұйымдардың осал бояуына, ыстыққа төзімді емес түймелерге
жауап бермейді.

Кірдің ыңғайлы болуы үшін бұйымдардағы затбелгі белгілі бір жерде
тігілуі керек. Зығырдан белгілерді тігу орындар кестеде көрсетілген 3 1 .

Кесте 3 1 - Зығыр матада тігін белгілерінің орны

Зығыр ассортименті Тігін орны
Төсек жапқыш, көрпе, дастарқан,
сүлгі

Бір бұрыштың ішінде

Көрпе жамылғысы Алдыңғы жағының бір
бұрышында

Жастық қап Түйме табақшасының жоғарғы
жағынан

Жейде Ортада жағасы
Куртка, халат, пижама,
футболкалар

Ішкі жағынан төменгі жағында

Шалбар Ішкі жағынан түймелері бар
кронштейнде

Қысқаша материалдар, билеттер Белдіктің ішкі жағына
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Кірді жууға қабылдағаннан кейін сұрыптау және пакеттеу жүргізіледі.
Сұрыптауды тікелей жинау пунктінде немесе кір жуғыш жерде жасауға
болады. Кірлер матаның түрі, түсі, ассортименті және ластану дәрежесі
бойынша сұрыпталады.

Матаның түрі мен түсі бойынша:
- ақ мақта және зығыр мата;
- мақта және зығыр мата (түсі бойынша);
- жібек зығыр мата (түсі бойынша);
- синтетикалық іш киім (түсі бойынша);
- ақ аралас маталар;
- вискозамен және жүнмен лавсан қоспасынан жасалған бұйымдарды

қоспағанда, аралас матадан тігілген іш киімдер (түсі бойынша) (соңғысы
синтетикалық өнімдермен бірге сұрыпталады).

Ассортименті және өңдеу түрі бойынша:
- крахмалға жатпайтын түзу зығыр мата;
- крахмалды болу үшін тікелей зығыр мата (әрлеу);
- пішінді зығыр, крахмалға ұшырамайтын;
- крахмалды болу үшін пішінді зығыр мата;
- ерлерге арналған жоғарғы көйлектер;
- қапталған бұйымдар.
Ластану дәрежесі бойынша:
1 дәреже - аз ластанған зығыр мата (тозбаған немесе боялмаған);
2 градус - орташа ластанған зығыр маталар (дақтары бар, тозған

жерлері - жастық қапшығының ортасы, сүлгілер мен көрпелер
жапқыштарының шеттері және т.б.);

3 дәреже - қатты ластанған, көптеген дақтары бар зығыр маталар, қатты
тозған орындар (тозған зығыр маталар, ерлер көйлектері, ас үй сүлгілері және
т.б.);

4 дәреже - ұйымдардың әсіресе ластанған зығыр маталары (асханалар,
мейрамханалар, перзентханалар, үйлену тойлары, техникалық әскери
бөлімдердің іш киімдері және т.б.).

Халықтан қабылданған зығыр мата, жалпы алғанда, 2 және 3 дәрежеге
қатысты болуы керек; жапқыш зығыр - 1,2 және 4 градусқа дейін.

Микро-лоттар, кірдің кірі мен түсі ескеріле отырып, сәйкесінше
берілген кірде бар кір жуғыш машиналардың паспорттық салмағын құрайды.
Құрастырылатын партиялардың мөлшері бір ауысымда жуу жабдықтарының
сыйымдылығынан аспауы керек. Жууға қабылданған зығыр
материалдарының қоймасы еден жәшіктерінде немесе тік
мехикаландырылған қоймаларда қабылдау және ассортимент күндеріне
сәйкес партиямен жүзеге асырылады. Зығырды кір жуғышта сақтау ұзақтығы
үш күннен, ал маймен ластанған зығыр мата бір күннен аспауы керек.
Соңғысы жылыту құрылғыларынан алыс жерде сақталады.

Топтамалар партиясын өткізгеннен кейін, зығыр мата жуу цехына
кіреді, бірақ жуар алдында кір жуғыш машиналарда қолдануға су мен жуғыш
заттарды дайындау қажет.
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Кір жуатын бөлме жұмсартылған ыстық сумен және қатты суық сумен
қамтамасыз етілуі керек. Жұмсақ су кірді жууға, жууға және алғашқы екі
шаюға, соңғы үш шаюға қатты су үшін қолданылады. Егер кірде су
жұмсартқыш болса, жуу үшін қатты суды пайдаланбаңыз. Жұмсақ судың
сапасын ауысымына екі рет кір жуатын зертхана тексеріп отыруы керек.
Қаттылығы 0,3-0,5 мг-экв/дм 3 -ге жеткенде зертхана регенерация үшін сүзгіні
өшіруге нұсқау береді. Кірде су жұмсартқыш болмаған кезде, суды сабын
мен сода тұтыну нормалары орнатылғанын ескере отырып, суды 0,35 мкв/дм
3 (1 o ) қаттылық үшін 1 тонна зығырға 0,56 кг есебінен натрий
триполифосфатымен жұмсарту қажет. қаттылығы 4 мг-экв / дм 3 (12 о ) дейін,
ал синтетикалық агенттер үшін - 7 мг-экв / дм 3 (20 о ) дейін.

Кір жуу орындарында қолданылатын жуғыш заттар мен әрлеу
құралдары бекітілген МЕМСТ немесе техникалық шарттарға сәйкес келуі
керек. Кір жуғыш заттың құрамы көрсетілген өндірушінің ілеспе құжаттарын
талап етуі керек. Стандартты емес, нашар тазартылған, құрамында көп
мөлшерде ерімейтін қоспалардың, тазаланбайтын немесе сульфатталмаған
заттардың көп пайызы бар өнімдерді қолдануға жол берілмейді.             

Беттік активті заттар (беттік активті заттар) ЦМҚ-ның негізгі элементі
болып табылады және қатты қоқысты кетіру үшін қолданылады. Барлық
БАЗдар суда ерігенде көрінетін қасиеттеріне байланысты анионды, ионды
емес, амфолитті және катионды болып бөлінеді. СЖС өндірісінде БАЗ-дың
алғашқы екі түрі кең қолданылады. Жу кезінде БАЗ-дың негізгі қасиеттері
мыналар: өте сұйылтылған ерітінділерде бетті және фазааралық керілуді
төмендету мүмкіндігі; белгілі бір концентрациядан жоғары мицеллалардың
пайда болуы; суда ерімейтін заттарды мицеллалармен еріту. Жуғыш заттар
өндірісінде бөлек БАЗ емес, олардың қоспалары қолданылады.

Матадан кірді жуғыш заттың ерітіндісіне жуғаннан кейін, кірдің
қайтадан жиналуын болдырмау керек, өйткені жуу процесінде су ағындары
үздіксіз қозғалады, ал кір матаға қайта оралуы мүмкін. Бұл құбылыс
резорбция деп аталады, ал антирезорбенттер деп аталатын заттар оның алдын
алу үшін қолданылады. Көбінесе карбоксиметил целлюлоза (ЦМС) және
поликарбоксилаттар болып табылады, олар әсіресе тиімді, өйткені олар
қаттылық тұздарына қарсы диспергиялық қасиетке ие.

Химиялық ағартқыштар құрамында хлор және оттегі бар. CMC
құрамына дәстүрлі түрде оттегі негізіндегі ағартқыштар кіреді, ең тиімдісі
натрий перкарбонаты. Сонымен қатар, CMC-нің тотығу қабілетін арттыру
арқылы натрий перкарбонаты бар кір жуу ұнтағы зарарсыздандыру қасиетіне
ие, бұл гигиеналық жууға кепілдік береді. Қазіргі кезде кең таралған
синтетикалық және боялған маталардың жуу температурасының жоғарғы
шегі көбіне 30-40 o C-мен шектеледі.Оттегі бар ағартқыштар 80 o C- тан
жоғары температурада тиімді жұмыс істей бастайды , олармен шетін
маталарды ағарту мүмкін емес сияқты көрінеді. Бірақ заманауи дамудың
арқасында бұл мәселе шешілді: арнайы активаторлар оттегі бар
ағартқыштардың төмен температурада жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
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Барлық қолданыстағы активаторлардың ішінен TAED ең тиімдісі және кең
таралғаны.

Қазіргі заманғы ұнтақтардың көпшілігінде жуу кезінде матаға түсетін
оптикалық ағартқыштар бар. Олар тіндерге адсорбциялайтын, ультрафиолет
сәулелерін сіңіретін және спектрдің көк бөлігінде жарық шығаратын
люминесцентті заттар. Бұл матаның түсін көздің жауын алатын ақ етіп
көрсетеді.

Ферменттер - бұл әр түрлі шыққан дақтарды кетіріп қана қоймай,
сонымен қатар түрлі-түсті зығырдағы түстердің диапазонын қалпына
келтіретін тағамдық қоспалар. Дәл солардың арқасында суда ерімейтін
қосылыстар болып табылатын ақуыз, крахмал және майдан шыққан дақтар
тазартқыш ерітіндімен оңай жуылатын өнімдерге айналады. Ақуызды
ластаушылар (қан, тер) әсіресе төзімді. Себебі ақуыз молекулалары мата
талшықтарына берік жабысып, қоспаларды сақтайды. Бұл байланыстардың
беріктігі уақыт өткен сайын артады, сондықтан кір кір жууды күтіп ұзақ
отырмауы керек. Тиімді СЖС-тің айрықша ерекшелігі әр түрлі
ферменттердің қоспасын қолдану болып табылады, олар кешенді түрде
жұмыс істеп, кез-келген кірді кетіреді және Маталардың түсін қалпына
келтіреді:

- Амилаза - крахмалдың ластануын жояды;
- протеаза - ақуыздың ластануын жояды;
- липаза - майлар мен майларды кетіреді;
- Целлюлоза мақта маталарының түсін жаңартады, «түйіршіктердің»

пайда болуына, ақ түсті өнімдерде сұр реңктің пайда болуына жол бермейді.
Кешенді агенттер
Кез-келген суда еріген күйінде әр түрлі тұздар болады. Олардың ішінде

ең көп тарағандары - кальций, магний және темір тұздары. Кейбір БАЗ және
карбонат иондары олармен ерімейтін қосылыстар түзуге қабілетті. Жуу
процесінде бұл қаттылық тұздары екі негізгі жағымсыз салдарға әкеледі:

- өнімнің солып кетуінен және тез тозуынан көрінетін инкустрация деп
аталатын матаға қондыру;

- Автоматты кір жуғыш машиналардың қыздыру элементтерінде
масштабты қалыптастыру.

Қаттылықтың тұздарын байланыстыру үшін СЖС құрамына арнайы
қоспалар енгізіледі - комплекстейтін заттар: полифосфаттар, Трилон В және
т.с.с. Осы компоненттерді қолданған кезде кір оңай жуылады, тегістеледі
және бірнеше рет жуғаннан кейін де ол өзінің жұмсақтығын жоғалтпайды
және сұр түске енбейді. Заманауи СЖС-те қолданылатын негізгі кешендеуші
зат натрий триполифосфаты болып табылады. Ол маталарда және кір жуғыш
машинаның қыздырғыш элементінде шөгудің алдын алып, кальций иондары
бар күрделі тұздар түзеді.

Бояуды беру ингибиторлары
Бірде-бір заманауи СЖС желісі боялған заттарды жууға арналған

ұнтақсыз аяқталмайды. «Кәдімгі ұнтақпен» жуылған түрлі-түсті зығыр
маталар көбінесе жуудан кейін танылмауы мүмкін. Бұл кейбір боялған
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маталар жуғыш зат ерітіндісіне бояғыштарды шығара алатындығына
байланысты, олар бірге жуылған кезде басқа маталарға түседі. Ерітіндіде
бояғыштармен кешендер құра алатын бояу тасымалдағыш ингибиторлары
бұл құбылыстың алдын алуға көмектеседі, олардың басқа тіндерге түсуіне
жол бермейді.

Тізімдегі компоненттер барлық заманауи кір жуғыш ұнтақтарға
енгізілген. Олардың сауатты таңдауы тек жуу мүмкіндігін ғана емес,
сонымен қатар бірқатар қосымша міндеттерді шешуге көмектеседі: ағартуға,
түстердің жарықтығын сақтауға немесе қалпына келтіруге, зығыр матаны
жұмсақ етіп жасауға және оның қызмет ету мерзімін ұзартуға.

2.4.2. Әртүрлі матадан бұйымдарды жуу

Синтетикалық және жібек зығырды барабанның ішкі жылдамдығы 0,5-
0,7 м/с жылдамдықпен 5 немесе 10 кг салмақтағы машиналарда жуады .
Аралас кір кір жуғыш машиналарда ішкі барабанның қалыпты
жылдамдығымен өңделеді. Жібек, синтетикалық және аралас маталардың
нақты салмақ салмағы кір жуғыш машинаның жүктелген салмағынан 20%
төмен. Құрамында полиакрилонитрил және вискоза талшықтары бар
өнімдерді нейлон торларында жуу қажет. Жібек аралас және синтетикалық
өнімдерді жуған кезде жұмсартылған суды қолданыңыз. Полиамидті (нейлон,
нейлон және т.б.), хлорланған және араластырылған (мақсанмен лавсан және
вискозамен лавсанмен) жасалған өнімдерді жуу үшін аз сілтілі жуғыш затты,
акрилонитрилді, аралас (вискозамен және жүнмен лавсанды) және жібек
өнімдерді - бейтарап жуғыш заттарды (режимдер) қолдану керек. жуу оның
кестесінде келтірілген 2 9 , 30 ).

Мақта мен зығыр матаны жуу бақылау-өлшеу жабдықтары бар
автоматтандырылған кір жуғыш машиналарда орындалады. Кірді машинада
шайқау керек. Ақ және түрлі-түсті (ашық түсті) мақта мен зығыр зығырды
қайнаған кезде де, қайнатпай да жууға болады (950 С температурада). Ол
жууға тиым салынады нәресте (жуу режимдері кестелерде келтірілген
қайнаған жоқ іш және памперс 2 9, 30 ).

Жуу процесінің заманауи технологияларын жетілдіру екі бағытта
дамыды: микропроцессорлы жуу жабдықтарының жаңа модельдерін құру
және жаңартылған химиялық формуламен биоактивті жуғыш заттарды
шығару. Кірдің жаңа технологияға сәйкес сыртқы үлестіргішті қолдана
отырып автоматты, бағдарламалық жууға ауысуы келесідей. Кір жуғыш
машина бірнеше таратқыш бастары бар бағдарламаланатын диспенсерге
қосылған. Олардың саны зығырды өңдеу кезінде қолданылатын
компоненттер тізімімен анықталады. Кір жуу жабдықтарын жеткізуші кір
жуғыш машинаны бағдарламалайды. Бағдарламалардың қажетті саны
кірленген кірдің барлық спектрі үшін жасалады. Әр бағдарлама жуу
процесінің негізгі параметрлерін қарастырады: температура мен су деңгейі,
уақыт аралығы, компоненттердің дозаланған бөліктері және т.б.
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Тек кірді сұрыптау, оны машинаға салу және қажетті бағдарламаны
бастау операторға байланысты. Дозаторларды қолданатын автоматты жуу
технологиясын қолдану қазіргі кір жуатын орындарда кең таралды. Ол
шығын материалдарын бақылауды күшейтті, персоналдың қателіктерін
жойды, зығыр мата өңдеу сапасын тұрақтандырды, энергияны, суды, жылу
тасымалдағыштарды үнемдеуге және жуу процесінің уақытын қысқартты.

Бұл жұмыс істеп тұрған қондырғыларда өнімділікті және жуылған
кірдің көлемін арттыру үшін қосымша ресурстарды босатуға мүмкіндік берді.
Ұнтақтардан бас тарту және оларды сұйық жуғыш заттармен ауыстыру
кәсіби кір жуатын кәсіптің тағы бір инновациялық технологиялық процесі
болды.

Бұл оларды қауіпсіз өндіру, сақтау және тасымалдау, пайдалану мен
жою кезінде экологиялық тазалыққа байланысты. Ұнтақтардан кем нәрсе -
оларды нөлден төмен температурада ұзақ уақыт сақтауға болмайды.

Сұйық жуғыш заттарды тасымалдау, бөлу және жуу циклі кезінде
араластыру оңайырақ. Суда жоғары ерігіштігі бар бұл бұйымдар матаның
құрылымын керемет тазартады және кірмен бірге толығымен тазартылады,
бұл зығыр матаны жоғары сапалы өңдеуге мүмкіндік береді. Сұйық жуғыш
зат құрамдарының негізгі бөлігін 30-дан 50 градусқа дейінгі төмен
температурада жууға пайдалануға болады. Бұл жылу үшін энергияны
үнемдейді, жуу және шаю үшін су аз жұмсалады.

Кәсіби жуудың жаңа технологиялары құрылымнан жуғыш заттардың
қалдықтарын толығымен алып тастау үшін арнайы бейтараптандырғыштар
мен шаюларды қолдануды қамтиды. Олар материалды жұмсартуға,
антистатикалық әсер жасауға арналған қоспалардан тұрады. Ақ түзу төсек-
орын үшін оны қатайту үшін сұйық синтетикалық крахмал қолданылады.

2.4.3. Кір жууға арналған жабдық

Киімді жууға арналған негізгі жабдық өнеркәсіптік кір жуғыш
машиналар болып табылады. 5,6,7-суретте әр түрлі жүк мөлшері бар кір
жуғыш машиналар көрсетілген.

5 сурет - Өндірістік кір жуғыш машиналар
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Jensen JWE 110/250 кәсіби кір жуғыш машинасы ( 5- сурет ) 110 кг
кірді салуға арналған. Машина алдын-ала 18 бағдарламамен орнатылған,
барлығы 99 бағдарламаға дейін, уақыт циклдары, су деңгейлері, температура
және айналу жылдамдығы тапсырыс берушінің жеке қажеттіліктеріне сәйкес
келеді. Машина сұйық жуғыш заттарға қосылуға дайын. Модель бумен
қыздырумен қамтамасыз етілген. Сыйымдылығы жоғары көбелектің
клапандары циклдың уақытын тездетеді. Судың қалдықтары максималды қол
жетімділік үшін кең төгу клапаны арқылы тез ағып кетеді. Кірді оңай түсіру
конустық барабан қабырғасының арқасында мүмкін болады. Барабанның
дизайны өте күрделі, өйткені дәнекерлеудің орнына ішкі және сыртқы
барабандар бір-біріне жабыстырылады, ал керамикамен қапталған барабан
білігі тығыздағыш бетіндегі үйкелісті азайтады. Машинаның мойынтіректер
жүйесі техникалық қызмет көрсетусіз, сондықтан майлауды қажет етпейді.

6 сурет - кәсіби кір жуғыш машина Jensen JWE 110/250
             
Соленоидты клапан, дисбаланстың дамуын бақылауға және алдын

алуға арналған акселерометр; электр/бумен жылыту, соңғы буын TFT
басқару экраны (ақаулықтарды жою үшін қол режимі/дабыл/тұтыну
статистикасы) икемді монтаждау машинасы (барабан құрылымы аспалы)
Барабанның диаметрі, мм - 1300; Барабан тереңдігі, мм - 830; Барабанның
көлемі, l - 1101; G-Force: 360; Қозғалтқыш қуаты, кВт - 22; Буды цикл
бойынша тұтыну, кг: 50; Бумен қосылу: 40-1 1/2; Суға қосылу: 2х50-2; Судың
қысымы, кПа (100-400); Ағызу диаметрі, мм - 76; Төгілген судың минутына
көлемі, л-600; Өлшемдері DxGxV, мм: 1990x1995x2275; LxGxV орамдағы
өлшемдер, мм: 2100x2300x2415; Таза / Брутто, кг: 4170/4220. Шу деңгейі, db
(A) 70-77. Сығылған ауа байланысы қажет.
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7 сурет - жоғары жылдамдықты кір жуғыш машина Tolon TWE 110

Tolon TWE 110 жоғары жылдамдықты кір жуғыш машина ауыр
жүктемелерге және тәулік бойы жұмыс істеуге арналған. Бұл модель арнайы
техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді және оны пайдалану оңай.
Негізгі компоненттердің көпшілігі тексеру және ауыстыру үшін оңай қол
жетімді. Интуитивті электрондық басқару 100 жуу бағдарламаларын
орнатуға мүмкіндік береді.

Стандартты ерекшеліктері:
● Толық айналуы бар жылдам жүретін кір жуғыш машина;                  
● кішігірім кір жуатын бөлмелер үшін қолайлы шағын және заманауи

дизайн;                  
● Кірді тиеуге және түсіруге арналған үлкен есік 180°С бұрышта

ашылып, машинаның барабанына оңай қол жетімділікті қамтамасыз етеді;                  
● 5 бөлімнен тұратын ұнтақтар мен сұйық химикаттарға арналған бүйір

контейнер;                  
● Сұйық химияны стандарт бойынша жеткізуге дайындық;                  
● AISI 304 баспайтын болаттан жасалған барабан, алдыңғы және

жоғарғы панельдер;                  
● Керамикамен қапталған жетек білігі тығыздағыш беттердің үйкелуін

азайту арқылы ұзақ мерзімді жұмысты қамтамасыз етеді;                  
● Үлкен түсті экранды 7 ыңғайлы және қарапайым басқару, жуу

процесін толығымен басқаруға мүмкіндік береді;                  
● · ақысыз бағдарламалаудың 100 бағдарламасы, оның 19-ы зауытта

орнатылған;                  
● Машинаның алдыңғы панелі компьютерге қосылуға және .csv

форматында мәліметтер жіберуге арналған USB-мен жабдықталған;                  
● жуу процесінде қателерді жоюға арналған қарапайым және түсінікті

нұсқаулық;                  
● индикатор шамдары құрылғының күйін бақылауға мүмкіндік береді;                  
● · Суды тез ағызу үшін үлкен диаметрлі төгу клапаны (3 өлшем);                  
● Ыстыққа төзімді қос плексиглас әйнек;                  
● Керемет теңдестіру үшін діріл датчигі;                  
● су құюға арналған үлкейтілген клапандар;                  
● суға арналған пневматикалық клапандар;                  
● Пневматикалық бу клапаны;                  
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Опциялар:
● пульттан басқарылатын зығыр материалдарды тиеу / түсіру үшін

машинаны алға / артқа еңкейту;                  
● Шуды оқшаулауды жақсарту;                  
● автоматты түрде өлшеу жүйесі;                  
● Тот баспайтын болаттан жасалған бүйірлік панельдер;                  
● Тот баспайтын болаттан жасалған артқы панель;                  
● жұмсақ суды қосуға арналған үшінші клапан;                  
● суды айналдыруға арналған екінші төгу клапаны;                  
● сумен жабдықтауға арналған икемді шлангтар;                  
● Арнайы кернеу (380 - 400 В орнына);                  
● 5 бөлімнен тұратын ұнтақтар мен сұйық химикаттарға арналған бүйір

контейнер.               

Толон TWE 110 жоғары жылдамдықты кәсіби кір жуғыш машинаның
толық жиынтығы: жылыту / бумен қыздыру жоқ, барабан, тот баспайтын
болаттан жасалған корпус, бағдарламаланатын автоматты басқару, су -
салқын және ыстық, ұнтақтар мен сұйық химикаттарға арналған ыдыс,
төгетін сорғы.

2.4.4. Әртүрлі кірді жууға арналған технологиялық кестелер

Ақ және түрлі-түсті (қатты бояумен) зығыр матаны жуу режимі 32
кестеде көрсетілген .

Кесте 32- Ақ және түрлі-түсті кірлерді жуу режимі

Пайдалану Температура Сұйық
модуль

Суды
тұтыну

Дәрежеден
Ластану

Ұзақтығы кірдің
жүктілігіне
байланысты

1-ші жуу 40-60 4 он 12
Аралық шаю 60-70 5.5 10-12 13
2-ші жуу 70-95 4 10 12
3-жуу 95-100 4 14 24
1-ші шаю 80-70 6 5 5
2-ші шаю 70-60 6 5 5
3-ші шаю 50-40 8 3 3
4- ші шаю 30-20 8 3 3
5-ші шаб 20 8 3 3
Крахмалдау 40 4 7 7
Жалпы
ұзақтығы

77
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Кесте 3 3 - Түрлі-түсті (осал бояумен) мақта маталарын жуу режимі

жұмыс температура Сұйық
модуль

Суды
тұтыну

Ұзақтығы

1-ші жуу 30-40 6 6 10
2-ші жуу 40-50 6 3.5 15
1-ші шаю 50-40 8 5.5 4
2-ші шаю 50-40 8 5.5 4
3-ші шаю 40-30 8 5.5 3
4-ші шаю 30-20 8 5.5 3
5 - шайыңыз 20 8 5.5 3
Жалпы ұзақтығы 20 42

Кесте 3 4 - Жібек, синтетикалық және аралас (вискоза және жүн қосылған
лавсан) маталарды жуу режимі

Пайдалану Температура Сұйық
модуль

Суды тұтыну Ұзақтығы

1-ші жуу 30-50 8 8 7
2-ші жуу 45-50 8 6,3 7
1-ші шаю 40 8 6,3 2
2-ші шаю 30 8 6,3 2
3-ші шаю 20 10 6,3 2
4-ші шаю 20 10 8.3 2
Аяқтау 20 8 6,3 5
Жалпы ұзақтығы 27

Кесте 3 5 - Өнімдерді аралас матадан жуу режимі (лавсан / мақта, лавсан /
вискоза)

Операциялар Температура,
о С

Сұйық
модуль

Судың
шығыны
л / кг

Ұзақтығы, мин

1-ші жуу 30-40 6 6 6
2-ші жуу 40-65 6 4 6
3-ші жуу 65-60 6 4 8
1-ші шаю 50 6 4 3
2-ші шаю 40 6 4 3
3-ші шаю 30 8 6 3
4-ші шаю 20 8 6 3
Аяқтау 20 6 4 5
Жалпы
ұзақтығы

41
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Жуу ерітінділері машиналарға орталықтандырылған түрде немесе
ерітінді түрінде дайындалған ерітінді түрінде жеткізіледі: үш ванна
режимінде, бірінші бөлікте 2 бөлік және 1 екінші және үшінші ваннада; қос
ваннамен - бірінші бөлікте 2 бөлік және екінші ваннада 1 бөлік.

Некенің себептері және оларды жою тәсілдері
Жуу процесінде ақаулардың келесі түрлері болуы мүмкін:
1. Кірлерді дұрыс сұрыптамау қатты және орташа ластанған кірлермен

қатты ластанған кезде, олардың ақтығы күрт төмендейді;
2. Машинаны кірмен шамадан тыс жүктеу қанағаттанарлықсыз жууға

әкеледі, өйткені кір жуғыш заттың белгілі бір мөлшеріне есептелген жуғыш
зат ерітіндісі машинаға біртіндеп құйылады. Жуғыш заттың жетіспеуі
жуудың сапасына әсер етеді. Әсіресе ластанған кірдің дұрыс салынуын
қамтамасыз ету өте маңызды.

3. Қатты суда құлыптау және жуу қажет емес, өйткені қаттылық
тұздары жуғыш заттармен ерімейтін шөгінділер түзеді, жуғыш заттардың
компоненттерін байланыстырады және оларды аз белсенді етеді. Жауын-
шашын (әсіресе сабынмен және содамен жуғанда) кірдің үстіне жиналып,
оның физикалық, химиялық және гигиеналық қасиеттерін нашарлатады. Жуу
үшін сізде су жұмсартқышта жұмсартылған су болуы керек немесе жұмсарту
үшін натрий триполифосфатын қолданыңыз.

4. Жуу мен шаюдың технологиялық режимін бұзу кірді жуу сапасының
күрт нашарлауына әкеледі. Операциялардың реттілігі, олардың ұзақтығы мен
температуралық режимі қатаң сақталуы керек. Жуудың сапасына құлыптау
және негізгі жуу жұмыстары кезінде температура қатты әсер етеді. Шаю
кезінде температура режимде көрсетілгеннен жоғары немесе төмен болуы
мүмкін.

5. Сапасыз жуғыш заттар мен әрлеу агенттері жуудың сапасын және
кірдің сыртқы түрін күрт нашарлатады. Сондықтан, кір жуатын орындар
алатын дайындықтардың МЕМСТ және ТУ-ға сәйкестігін тексеру қажет.

6. Жуғыш заттардың ерітінділерін дұрыс дайындауға жол берілмейді,
сондықтан олардың сапасын мезгіл-мезгіл тексеріп отыру қажет.

7. Кір жуудың сапасына жұмыс кезінде ескеру қажет бірқатар
факторлар әсер етеді: жұмыс істемейтін жабдық (клапандар, клапандар,
аспаптар), бұл үнемі бақылауды және уақытылы жөндеуді, су өтетін
құбырлардың бітелуін, жуғыш заттарды қажет етеді және әрлеу шешімдері,
сондай-ақ ерітінділер дайындалатын цистерналар (кір және тот кір жуғыш
машиналарға түседі), сондықтан бүкіл жүйені айына кемінде бір рет жуу
қажет; жұмсартылған және ыстық судың болмауы.

8. Жуудан кейін өнімдерде дат басқан судан, сапасыз жуғыш заттардан
және көмекші өнімдерден дақ қалуы мүмкін.

Кәдімгі жуу арқылы кетірілмеген дақтар арнайы химиялық заттармен
жойылады. Дақтарды кетіру дақтардың табиғаты мен түріне қарамастан
майлы заттардан басталады. Бұл операция қайтадан жуар алдында жасалады.

Дақтарды кетіру технологиясы және қолданылатын химиялық заттар 3-
6 кестеде көрсетілген .
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Кесте 3 6 - Дақтарды кетіру технологиясы және қолданылатын химиялық
заттар
Дақтар сипаттамасы Дақ кетіргіш Дақтарды қалай кетіруге

болады
Майлардан,
шайырлы
майлардан  Заттар
мен май бояулар

Бензин, таза скипидар,
тең бөліктердегі ОП-7
скипидар қоспасы,
хлорлы еріткіштер
(перхлорэтилен)
ацетон, эфир, аммиак,
денатуратталған
алкоголь, қоспасы
бензин, скипидар және
эфир (7: 2: 2)

Губка дақтары 15 - 20 минут
суланған. Үшін жұмсартады,
содан кейін губкамен бірнеше
рет ысқылайды. Дақтарды
кетіргеннен кейін кір
жуылады. Жұмсартуға
арналған ескі дақтарды мұнай
желеімен немесе олеин
қышқылымен жағып, содан
кейін жоғарыда
сипатталғандай алып
тастайды

Тоттан Қымыздық немесе
лимон қышқыл
(қыздырылған
ерітінді) 90-95°C
дейін), гидросульфит
50 г / см dm ыстық
суда. Сірке суы
(ерітінді) 1 л суға 30
мл)

Дақтары бар кірдің бөлігі
ерітіндіге батырылған
гидросульфит немесе лимон,
немесе қымыздық қышқылы.
Үшін қышқылды ерітінді
түрінде сірке сіріндісімен
араластыруға болады. Лимон
қышқылы болуы мүмкін
барлық боялған маталарға
қолданыңыз, содан кейін
барлық зығыр маталар
жуылады

Сарғыш белгілер Сутегі асқын тотығы
аммиак (1: 5),
денатуратталған
алкоголь

Ақ матадағы күйдірілген
дақтар ерітіндіге малынған
сутегі асқын тотығы (судың 1
бөлігі - 30 бөлік), содан кейін
аммиакпен өңдеу. Түрлі-түсті
және жібек маталардағы
дақтар денатуратталған
спиртпен жойылады.
Дақтарды кетіргеннен кейін
денатуратталған алкоголь
сумен жуылады
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36 кестенің жалғасы 

Сиядан Аммиак (судың 1
бөлігі - 30 бөлік),
содан кейін сутегі
асқын тотығымен
өңделеді (1 бөліктен
10 бөлікке дейін су).
Натрий гипохлориті.
Қышқыл немесе
лимон қышқылы.
Сумен сірке суы (1: 2).
Денатуратталған
алкоголь. Глицерин
(ыстық ерітінді),
ацетон қоспасы және
этил спирті (1: 1)

Дақтарды губкамен сүртіңіз
жылы ерітінділердің біріне
малынған, содан кейін
жуылған. Денатуратталған
алкогольмен емдеуден кейін
дақтар дымқыл шүберекпен
үтіктеледі. Сірке сіріндісімен
өңдегеннен кейін суық сумен
шайыңыз. Ацетон мен этил
спиртінің қоспасы бәріне
қолданылады ацетаттан басқа
маталар. Сутегі пероксиді ақ
маталарға қолданылады.

Сиядан шар
қаламдар

Перхлорэтилен немесе
трихлорэтилен, содан
кейін этанолмен
өңдеу. Натрий
гипохлориті немесе
перхидрол

Дақтар тартқышпен губкамен
сүртіледі, содан кейін
жуылады; егер жуғаннан
кейін дақтар толығымен
кетпесе, ағартыңыз қалыпты
режим

Қайдан
косметикалық
кремдер, пасталар,
ерін далабы

Гидросульфит 50 - 70
г/ шаршы дм жылы су.
Күкірт эфирі.
Денатуратталған
алкоголь. Жылы
глицерин. Скипидар
және алкоголь тең
бөліктерде.

Губкамен сүртіңіз немесе
ерітіндіге малынған. Қашан
губкаларды сүрту, өңдеуді
ұру орын. Өңдеуден кейін
ыстық спиртпен, ал күкірт
эфирінен кейін 5%
ерітіндімен жуылады аммиак,
содан кейін жуу

Қайдан мөртабан
бояулар

Перхлорэтилен.
Денатуратталған
алкоголь. Алкогольдің
сірке қышқылымен
қоспасы (1: 1).
Аммиак қосылған
сутегі асқын тотығы

Түрлі түсті маталарға
арналған дақтарды сумен,
содан кейін глицеринмен
ылғалдандыру ұсынылады,
содан кейін алкогольмен
шайып, жуыңыз. Аммиакпен
сутегі асқын тотығы ақ
маталарға қолданылады
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36 кестенің жалғасы 

Анилиннен бояулар Денатуратталған
алкоголь. Сірке
қышқылы 30% 3 г / куб.
дм гидросульфитпен
бірге 2 г / куб. дм.
Ыстық глицерин.
Денатуратталған
алкоголь аммиактың
қосылуы. Құмырсқа
қышқылы

Жүннен, жібектен және
вискозадан жасалған
маталардағы дақтарды
денатуратталған спиртпен
өңдейді, содан кейін сумен
жуады. Ақ жүн, жібек
маталар үшін гидросульфит
қосылған сірке қышқылы
қолданылады. Ыстық
глицеринді қолданған кезде
кейінгі өңдеу жылы сумен
жүзеге асырылады.
Денатуратталған алкоголь
аммиак қосқанда тұрақты
бояғыштармен боялған
маталарға қолданылады.
Құмырсқа қышқылы -
ұзаққа боялған жүн және
жібек маталарға арналған

Кескіндеме тікелей
ақ бояу

Натрий гипохлорит
ерітіндісі (0,15 кг / м3 (г
/ л) белсенді хлор),
сірке қышқылымен
қышқылданған қышқыл

Егер кір көп болса, онда
ағартқаны жөн тікелей
шайғышта машинада. Бөлек
заттар губкамен
ылғалдандырылады, содан
кейін жуылады

Қаннан Аммиак (судың 1 бөлігі
- 30 бөлік), содан кейін
сутегі асқын тотығымен
өңделеді (судың 1
бөлігі - 10 бөлігі).
Натрий гипохлориті
0,15 г / куб. dm
белсенді хлор.
Гидросульфит 30-дан
50 г / куб. дм.
Қымыздық қышқыл
немесе лимон. Сірке
суы (1: 2 с.)
су). Гидросульфит пен
қышқылдардың
ерітіндісі эмаль ыдыста
дайындалуы керек.

Дақтарды губкамен сүртіңіз
жылы ерітіндіге малынған
(тізімделген біреуінде),
содан кейін жуылады
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36 кестенің жалғасы 

Зеңнен Аммиак (судың 1
бөлігінен 50 бөлікке
дейін). Сутегі пероксиді
(судың 1 бөлігінен 50
бөлікке дейін).
Скипидар

Аммиак қатты боялған
маталарға қолданылады:
жібек, жүн, осал бояуға -
скипидар. Сутегі пероксиді
ақты ағартады заттар

Егер зығыр мата
болса жуылған, сұр

Триполифосфат 1 - 2 г /
куб. дм (6 - 12 кг / т
құрғақ зығыр мата)
немесе техникалық
сірке қышқылы 3 г /
куб. дм (18 кг / т құрғақ
зығыр мата)

Триполифосфат екінші
шайғышқа бір рет енгізіледі,
машинаға құрғақ беріледі
немесе сұйылтылған сірке
қышқылымен құйылады 10
пайыз

Кір жуу процесі аяқталғаннан кейін сапаны бақылау жүзеге
асырылады. Жуу және шаю сапасын бағалау әдістерін анықтау
Зығырды жуудың технологиялық процесі өңдеу шарттарына сәйкестік
тұрғысынан бақыланады (жұмыс ұзақтығы, сұйық модуль). Кір жуғыш
машинаға қосылатын сұйықтықтың мөлшері, әсіресе жуу кезінде мұқият
тексерілуі керек. Тым көп су жуғыш заттардың ерітінділерін сұйылтады, бұл
жуудың сапасын нашарлатады, өйткені ол өңдеу кезінде кірдің химиялық
шабуылын азайтады. Жуу сапасын сілтілі және синтетикалық жуғыш
заттардан жуу және шаюдың толықтығы үшін бақылау керек.

Жуу визуалды түрде оның ақтығымен, кір мен дақтардың болмауымен,
сондай-ақ жайма, жастық қап, көрпе жамылғысы және дастарқан сияқты
заттардың шеттері мен ортасын салыстыру арқылы бағаланады. Ерлердің
жоғарғы көйлектерін жуу жағалар мен манжеттер түрімен бағаланады,
өйткені көйлектердің бұл бөліктері кірді көп сіңіреді.

Сілтілерді шаюдың толықтығы бірнеше% 1% фенолфталеин
ерітіндісімен тексеріледі. Егер зығырда сілтілер болса, онда
фенолфталеиннің түссіз ерітіндісі зығырдан ерітінді қосқанда қызыл-күлгінге
айналады, қолмен сығылады; егер кірді жақсылап шайса, ерітінді түссіз
болып қалады. Фенолфталеиннің орнына индикатор ерітіндісіне малынған
лакмус қағазын қолдануға болады. Лакмус қағазы сілтілі ерітіндіден көк
түске боялады.

Тікелей және пішінді зығырды үтіктеу.
Жуу цехынан кейін кір үтіктеуге кетеді. Тік зығыр каландрларда

немесе құрғақ үтіктеу біліктерінде үтіктеледі. Оны үтіктемес бұрын
мехикалық немесе қолмен шайқаңыз. Зығыр матаның қалдық
ылғалдылығына 50% -дан артық емес, әрлеу кезінде - 55% -дан артық емес
рұқсат етіледі.

Егер жекелеген өнімдерде ақау анықталса (дақтар, бүлінулер), оларды
үтіктегенге кейінге қалдырып, қайта өңдеуге беру керек.
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Қыздырылған бетті тиімді пайдалану үшін кептіргішке бір уақытта
үлкен және қажет болған жағдайда ұсақ заттарды жібереді. Кір жуғыш
машинаға қолмен, төмен қаратып беріледі. Зығырды сапалы үтіктеу үшін
кептіру және үтіктеу машиналарында будың қысымы кем дегенде 0,6-0,8
МПа, жұмыс бетінің температурасы 160-170 o C болуы керек.

Киімді мехикалық үтіктеу айналмалы үтіктеу машиналарында жүзеге
асырылады. Мақта мен зығыр матаны сапалы үтіктеуге қол жеткізу үшін
үтіктеу тақтасының температурасы 160-170 o C болуы керек , бу қысымы 0,6-
0,8 МПа.

- Прессте үтіктемес бұрын зығыр астыңғы табаққа алдыңғы жағымен
үстіңгі үтіктеу табағына қойылып, түзетіледі;

- үтіктемес бұрын бүріккішті пайдаланып, құрғақ жерлерді немесе
бүктемелерді сумен ылғалдандырыңыз;

- аралас маталар Мақалалар 120 температурада сығу (Айналмалы
немесе тұлыптарын) бойынша үтіктеу бойынша 4-5s және тұрғын үй-манжеттер
және манжеттер үшін 15c үшін С. Синтетикалық матадан жасалған
бұйымдарды үтіктеу машиналарында үтіктеуге тыйым салынады.

Ерлерге арналған жоғарғы жейделер пішінді зығырдағыдай
температура жағдайында мамандандырылған пневматикалық муляждық
машиналарда үтіктеледі. Үтіктелген жейделерді жартылай автоматты бүктеу
машинасында немесе қолмен бүктеу керек.

Ерекше жағдайларда термостат орнатылған үтікпен қолмен үтіктеуге
рұқсат етіледі. Қолмен үтіктелетін кір кептіруден кейін шашыратқышпен
суланады. Ылғалданған кірдің құрамында 18-24% ылғал болуы керек (толық
құрғақ кірдің салмағына қарай). Кір жуу орындарында ауада құрғақ күйде
кірдің ылғалдылығы 8-ден 12% -ке дейін болады (абсолютті құрғақ кірдің
салмағына қатысты). Ылғалданған заттарды орап (үлкенді бір-бірлеп, 2-3-тен
кіші) орап, сақтау үшін жабық сандықтарға қою керек. Түсті кір түсіне қарай
бөлек бүктеледі. Ұзақтығы 3-4 сағат. Киімді үтіктеу процедурасы мехикалық
үтіктеу сияқты.

Үтіктеу сапасын бақылау.
Каландрлердің, біліктердің, престердің киімдерін, сондай-ақ

календарлардың тазалығын мезгіл-мезгіл бақылау қажет, өйткені үтіктелген
зығыр матаның сапасы көбіне осыған байланысты (лавсан тығыздағыштарын
баспаға аптасына кемінде 1-2 рет, ал каландрлар мен роликтер үшін аптасына
3 рет жуу қажет) вакуумдық роликтерге арналған зығыр тігістерді ауысымда
бір рет жуу керек).

Әр ауысым сайын машинаның жұмыс бетінің зығырмен толтырылуын,
будың қысымын, үтіктелген зығыр матасының сапасын тексереді (әжімдер,
бұрмаланулар, мыжылған және дымқыл жиектер жоқ, зығырдың дұрыс
бүктелуі)

Үтіктегеннен кейін, зығыр мата соңғы жинау және орау
операцияларына ұшырайды.

- бүктелгеннен кейін дайын зығыр түбіртектерге сәйкес және клиенттің
белгілері бойынша жинау пункттеріне таратылады;
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- зығыр матаны таңдау мехикаландырылған қондырғыларда немесе
қолмен жүзеге асырылады;

- Түбіртектің кері жағындағы заттарға сәйкес зығыр мата таңдауды
жеңілдету үшін заттың нөмірі мен тапсырыс берушінің белгісі түсті
қарындашпен көрсетілуі керек;

- таңдаумен бір уақытта олар өңдеудің сапасын және барлық заттардың
болуын тексереді;

- Зығыр матамен толтырылмаған немесе ақауы бар сөмкелерді бір
жағына қою керек. Түбіртектің артқы жағында тапсырыс берушінің затының
немесе ақаулары бар заттардың жоқтығы көрсетіледі.

- жоғалған заттар тек тапсырыс берушімен келісім бойынша
ауыстырылады;

- таңдалған зығыр матаны жіппен байлап, тексеру және орау үшін
түбіртекпен бірге беру керек;

Зығыр мата таңдауын бақылау таңдалған тапсырыстарды, пакетте басқа
тегтермен немесе тегтерсіз заттардың болмауын, ақаулары айқын көрінетін
заттарды тексеруді қамтиды.

- Кірлер қолмен немесе арнайы орау мехизмдерін қолдана отырып
оралады. Әрбір пакетте түбіртек бар.

Қаптама жұмысын тексеру кезінде олар орамның дәлдігін, орамға
бекітілген түбіртектің болуын, қолхатқа сәйкес нақты санын тексереді.

Зығыр матаны сақтау және жеткізу.
- таза зығыр мехикаландырылған таза зығыр қоймаларында сақталады;
- Зығыр мата тапсырыс беруші көрсеткен түбіртек негізінде беріледі.

Зығыр мата шығаратын алушы квитанцияда көрсетілген атау мен тег нөмірін
зығыр матамен бірге көшірмемен салыстыруға және квитанцияға сәйкес
матаның мөлшерін тексеруге міндетті. Тексергеннен кейін зығыр мата
клиентке беріледі.

- Тапсырыс беруші күнді көрсете отырып, зығыр матаны алғаны
туралы түбіртекке қол қоюға міндетті.

- тапсырыс берушінің қалауы бойынша шығарылған зығыр матаның
сапасы тексеріледі.

2.5. Жабдықтарды жөндеуді ұйымдастыру және жоспарлау

Өндіріс процесінде машиналар, аппараттар, мехизмдер біртіндеп
тозады және өнімділікті жоғалтады. Оларды қалпына келтіру үшін жабдықты
уақытында жөндеу қажет. Жабдықты оның жұмыс істеп тұрған барлық
кезеңінде қалыпты жағдайда ұстау маңызды.

Жабдықты жөндеуді ұйымдастырудың тиімді формаларының бірі -
жоспарлы-профилактикалық қызмет көрсету жүйесі . Бұл жүйенің
көмегімен машиналар, аппараттар, мехизмдер белгілі бір реттілікпен, алдын-
ала жоспарланған уақыт шеңберінде, толық істен шығу сәтін күтпей
жөнделеді.
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Алайда жоспарлы-профилактикалық қызмет жүйесін тек жөндеу
жұмыстарының жиынтығы деп санауға болмайды. Сондай-ақ, жабдықтың
дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-техникалық
шаралар кешені қарастырылған.

Жоспарлы профилактикалық жұмыс жүйесіне келесі жұмыс түрлері
кіреді:

- жабдықты күрделі жөндеу;
- жабдықты мерзімді тексеру;
- жабдықты жөндеу.
Күрделі жөндеуге бірінші кезекте жабдыққа мұқият ұйымдастырылған

қызмет көрсету жатады: оны таза ұстау; жүйелі майлау, дұрыс жұмыс жасау.
Бұзылулар мен апаттардың едәуір саны осы жабдықты басқаратын
жұмысшылардың жабдыққа тиісті деңгейде қызмет көрсетпеуінің нәтижесі
болып табылады.

Күрделі жөндеуге техникалық құрал-жабдықтардың жай-күйі мен
жұмысын бақылау, оны уақтылы баптау және пайдалануға беру кіреді. Бұл
жұмыстарды монтажшылар мен электриктер орындайды.

Жөндеу бригадаларының күшімен мерзімді тексерулер белгіленген
кесте бойынша қатаң түрде жүзеге асырылады. Жабдық жұмысының дәлдігі
мен сенімділігіне тексеріліп, жұмысындағы ақаулар анықталады, қолдану
көлемі анықталады және алдағы жөндеудің мерзімдері көрсетіледі, май
шайып, жабдықтың майлау жүйелерінде өзгертіледі.

Жабдықты жөндеу үш түрге бөлінеді: шағын, орташа және күрделі.
Шағын жөндеу кезінде жабдықтың жұмысындағы ұсақ ақаулар мен

ақаулар жойылады, жекелеген бөлшектері ауыстырылады, машина мен
агрегаттардың қозғалысы реттеледі және реттеледі.

Орташа жөндеу кезінде жабдық ішінара бөлшектеледі, жеке
қондырғылар немесе машина бөлшектері ауыстырылады немесе қалпына
келтіріледі. Орташа жөндеу кезінде жабдықтың өнімділігі мен дәлдігі
қалпына келеді.

Күрделі жөндеу кезінде олар машиналар мен тораптарды толығымен
бөлшектейді, барлық ақаулар мен ақауларды жояды, тозған тораптар мен
бөлшектерді ауыстырады және қалпына келтіреді, бүкіл автоматика мен
басқару жүйесін реттейді, жабдықты бояйды. Күрделі жөндеу кезінде
машиналардың барлық бастапқы жұмыс сапалары толығымен қалпына
келеді.

Орта және күрделі жөндеу жабдықты тоқтатуды қажет етеді және
жұмыс уақытында жүзеге асырылады

Көбінесе, өнімділікті арттыру мақсатында күрделі жөндеу кезінде
жабдықтар да жаңартылады. Модернизациядан кейін жабдықтың қызмет ету
мерзімі кем дегенде бес жылды құраса, өнімділік 20-30% -ға артып,
шығындар екі-үш жылда өтелетін болса, экономикалық тұрғыдан орынды.

Жылына бір реттен жиі орындалатын жабдықты күрделі жөндеу,
мерзімді тексерулер, шағын және орта жөндеу кәсіпорынның ағымдағы
шығындары есебінен жүзеге асырылады.
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Жабдықтарды күрделі жөндеу және жаңарту, сондай-ақ жылына бір
реттен артық емес жүргізілетін орташа жөндеу амортизациялық аударымдар
есебінен жүзеге асырылады.

Жөндеу жұмыстарының жоғары сапасымен қатар, кәсіпорынның
жөндеу қызметінің маңызды міндеті - жабдықты жөндеуге кететін уақытты
қысқарту.

Машиналардың жөндеуге кететін уақытын едәуір қысқартады, бұл
жұмысты ұйымдастырудың прогрессивті түрі - түйіндерді жөндеу әдісі. оның
мәні жөндеу бригадаларының алдын-ала жеке агрегаттарды жөндеп,
дайындайтындығында және қажет болған жағдайда тиісті тозған
қондырғыларды ауыстыратындығында. Соңғылары жөнделеді немесе
бөлшектелгеннен кейін қосалқы бөлшектер ретінде пайдаланылады.
Жабдықтың жөндеуге кететін уақыты тек қондырғыларды ауыстыруға
кететін уақытпен шектеледі.

Кәсіпорында бірдей типтегі жабдық көп болған жағдайда түйіндік
әдісті қолдану ұтымды.

Жөндеу жұмыстарының кезектілігін, мерзімдері мен түрлерін
анықтайтын маңызды құжат жоспарлы-профилактикалық жұмыс кестесі
болып табылады .

Оны дамытудың негізі әр қызмет түрі үшін белгіленген жөндеу
жұмыстарының жиілігі болып табылады.

екі кезекті күрделі жөндеу арасындағы уақыт кезеңі жөндеу циклі деп
аталады .

Жабдықтардың әр түріне арналған химиялық тазарту
кәсіпорындарында жөндеу циклдарының келесі құрылымдары құрылды:

● майсыздандыруға, жууға және бояуға арналған жабдық                  

K - O - O - O - M 1 - O - O - O - M 2 - O - O - O - C - O - O - O - M 3 - O - O -
O - M 4

● жабдықты әрлеуге арналған                  

K - O - O - O - M 1 - O - O - O - M 2 - O - O - O - M 3 - O - O - O - C 1 - O - O
- O - M 4 - O - O - O - M 5 - O - O - O - M 6 - O - O - O - C 2 - O - O - O - M 7 - O - O
- O - M 8 - O - O - O - M 9 - O - O - O - K

мұндағы К - күрделі жөндеу;
М - кішігірім жөндеу;
С - орташа жөндеу;
О - мерзімді тексеру;
1,2,3, ... - жөндеудің осы түрінің реттік нөмірі.

Екі дәйекті жөндеу арасындағы кезеңді жөндеу деп атайды , ал екі
кезекті периодты инспекция арасындағы немесе инспекция мен келесі
жөндеу арасындағы (жөндеу мен келесі тексеру арасындағы ) аралықты
тексеру деп атайды .
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Жабдыққа дұрыс қызмет көрсету және пайдалану жөндеу циклінің
ұзақтығын және айналым уақытын арттыра алады, бұл профилактикалық
жұмыстарды жоспарлау кезінде ескерілуі керек.

              2.6. Зертханалық және тәжірибелік жұмыстар

Зертханалық жұмыс №. 1

Тақырыбы: Әр түрлі маталардың беріктігі мен түсінің тұрақтылығына
еріткіштердің әсері

Жұмыстың мақсаты: Еріткіштердің маталардың беріктігі мен
түстердің тұрақтылығына әсерін зерттеу

Қажетті препараттар мен құралдар: фарфор стакандар, шыны
таяқшалар, Маталардың үлгілері, еріткіштер: перхлоретилен, трихлорэтилен,
ақ спирт.

Теориялық негіздеме:
Киімді химиялық тазалау үшін еріткіштердің әр түрлі түрлері

қолданылады: ақ спирт (еріткіш бензин), өнімнің кең спектрін өңдеу үшін
қолданылады. Табиғи және жасанды теріге арналған жоғары сапалы тазарту.
Табиғи майлар мен пластификаторларды жууға болмайды.

Трихлорэтилен (TCE) - құрамында хлор бар органикалық еріткіш.
Табиғи және жасанды талшықтардың көпшілігі TCE-де өңдеуге
қанағаттанарлықтай төзеді. Ерекшелік - бұл еріткіште еритін және түсін
жоғалтатын кейбір талшықтар.

Перхлорэтилен (ПХЭ) - бұл өнімнің кең спектрін тазартуға арналған
құрамында хлор бар органикалық еріткіш.

Жұмыс процесі:
Үш фарфор стаканға 100 мл еріткіш құйыңыз
1 стакан - ақ рух
2 стакан - TCE
3 шыны - ПХЭ
Әр стаканға жібек ацетат үлгісін салыңыз. 15-20 минутқа қалдырыңыз.

Уақыт өткеннен кейін сынамаларды алып, кептіргіш пешке кептіріңіз.
Матаның құрылымы мен түсінің өзгеруін анықтаңыз. Матаның беріктігі мен
бояуын бастапқы материалмен салыстырыңыз. Кестеге бақылау нәтижелерін
енгізіңіз.

Хлорлы талшықтары бар жүн, табиғи жібек, нейлон және мата
үлгілерімен тәжірибе жасаңыз. Біз құрылымның өзгеруін және түс беріктігін
анықтаймыз. Бақылау нәтижелері кестеге енгізіледі .
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Кесте
Матаның үлгісі Еріткіштер

У.С                              ТХЭ                                ПХЭ
ДТөзімділікке және түске әсері

Ацетат
Жүн
Табиғи жібек
Нейлон
Хлор

Өзін-өзі тексеру сұрақтары
1. Еріткіш ПХЭ мен TCE арасындағы айырмашылық неде?
2. Табиғи және жасанды теріден жасалған бұйымдарды тазарту үшін

қандай еріткіштер жақсы қолданылады?
3. Еріткіштер пластикалық арматураға қалай әсер етеді?

Зертханалық жұмыс №2
             
Тақырыбы: Судың кермектілігін анықтау

Жұмыстың мақсаты: Судың қасиеттерінің бірі - қаттылық, оны
анықтау әдістерімен танысу.

Қолданылатын дәрілер мен құралдар:
Су, индикаторлы метилоранж, тұз қышқылы, Трилон В, эриохром қара,

бюреткалар, конустық колбалар, стакандар, пипеткалар.

Теориялық бөлім.
Судың кермектігі. Табиғи сулардың құрамы.
Су - біздің планетамыздағы ең маңызды және кең таралған химиялық

қосылыстардың бірі. Ол жер бетінің 80% қамтиды және оның көптеген
объектілерінде болады: бұл тастар мен минералдардың бөлігі, топырақ пен
атмосферада бар және барлық тірі организмдерде кездеседі. Оның
маңыздылығы - бұл жердегі климаттық жағдайларды реттеуші және тірі және
жансыз табиғатта болып жатқан процестердегі әмбебап еріткіш. Судың
жақсы еритін күші, оның молекулаларының полярлылығына байланысты,
табиғатта көбінесе жеке химиялық қосылыс түрінде емес, минералдар,
газдар, коллоидты және ірі бөлшектерді қамтитын күрделі көп компонентті
жүйе түрінде кездесетіндігіне әкеледі, және сонымен қатар әр түрлі
микроорганизмдер. Суда еріген компоненттер бір-бірімен тепе-теңдікте
болады, әртүрлі композициялардың комплекстерін құрайды.

Табиғи суда болатын негізгі газдар - CO 2 , O 2 , CH, CO, H 2 , N 2.Судағы
оттегінің салыстырмалы құрамы ауаға қарағанда жоғары екенін ескеру
қажет.
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Табиғи суда болатын негізгі минералды заттардың қатарына
гидрокарбонаттар, сульфаттар, кальций және магний хлориді жатады.
Олардың көзі тау жыныстары - әктас, доломит, олар айналу кезеңінде табиғи
сумен жанасу нәтижесінде ериді.

Судың кермектілігі:
Онда еріген тұздары бар суды қатты деп атайды, ал мұндай судың

қасиеттерінің үйлесуін қаттылық деп атайды. Бу қазандықтарының, жылыту
қондырғыларының және тұрмыстық металл ыдыстардың қабырғаларында
қатты су пайда болады. Бұл мата мен киімді жууға және бояуға жарамайды.

Ажыратыңыз: - карбонатты қаттылық - бұл кальций, магний және темір
гидрокарбонаттарының болуымен байланысты су қасиеттерінің үйлесуі. Бұл
түр судың уақытша кермектігі деп аталады;

- карбонатты емес қаттылық - сульфаттар, хлоридтер, силикаттар,
кальций, магний және темірдің нитраттары мен фосфаттарының болуына
байланысты су қасиеттерінің жиынтығы. Қаттылықтың бұл түрі тұрақты
немесе қалпына келмейтін деп аталады;

- карбонатты және карбонатты емес қаттылықтан тұратын жалпы
қаттылық. Ол Са 2+ , Mg 2+ , Fe 2+концентрациясының қосындысына тең .

Қаттылық бойынша суды ажыратады:
- өте жұмсақ
- жұмсақ
- орташа
- қатал
- өте жұмсақ

Тәжірибелік бөлім.

Тәжірибе 1.

а) Тәжірибенің атауы
Судың уақытша кермектігін анықтау.
ә) Тәжірибелер барысы.
Пипеткамен 100 мл екі жалпақ түбі бар конустық колбаға (250 мл),

әрқайсысында 100 мл ағын су құйыңыз.
Колбалардың әрқайсысында метилоранж индикаторының 3 тамшы

ерітіндісі бар (сілтілі ерітінді сары түске, ал қышқыл ерітінді қызыл түске
ие).

50 мл бюреткаға 0,1 н тұз қышқылы ерітіндісін шамамен 0 дейін құйып,
қышқыл деңгейінің бастапқы орналасуының дәл мәнін жазыңыз (төменгі
мениск деңгейінде).

Екі колбаны да ақ қағазға жапсырдық. Олардың біреуін қалдырайық, ол
ерітінділердің түсін салыстыру үшін бақылау үлгісі болады.

Екіншісінде, үздіксіз айналмалы араластыра отырып, бюреткадан 0,1 н
тұз қышқылы ерітіндісін ерітіндінің түсі сарыдан сарғыш-қызылға
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өзгергенше және бірінші колбадағы ерітіндінің түсімен салыстырғанға дейін
тамшылатып құйыңыз.

Түс өзгерген сәтте, бюреткадағы қышқыл ерітіндісінің деңгейінің мәнін
жазып (менисктің төменгі жиегі бойымен) және титрлеуге жұмсалған тұз
қышқылының көлемін есептеңіз.

Титрлеу процесін судың жаңа бөліктерімен тағы 2 рет қайталаңыз.
Титрлеу нәтижелері басқаша болмауы керек. Егер бұл орын алса, онда
тәжірибені қайталау керек.

в) бақылаулар.
Суға метилоранж индикаторын қосқанда ол сарыға айналады, содан

кейін оған тұз қышқылын қосқанда түсі қызылға өзгереді.
г) реакция теңдеуі:
CaCO 3 + 2HCI = CaCI 2 + CO 2↑ + H 2 O
Ca ( HCO 3 ) 2 + 2HCI = CaCI 2 + 2H 2 O + CO 2↑
д) Есептеулержүргізу:
Титрлеуге кеткен қышқыл көлемінің орташа мәнін есептейміз және

судың уақытша қаттылығын есептейміз.

V n = 0
V kHCI 1 = 1.12
V kHCI 2 = 1.19
V kHCI 3 = 1,06
V kHCI 1+ V kHCI 2+ V kHCI 3 1.12 + 1.19 + 1.06 = 3.37
V av HCI = 3.37: 3 = 1.123 мл
N vr ------------ * 1000 = ------------- *
1000 = 1,123ммольэкв / л
Қорытынды:
Судың қаттылығы туралы алынған мәліметтерге сәйкес, су өте жұмсақ

деп айтуға болады, өйткені қаттылық мәні МЕМСТ бойынша 1,5 бірліктен аз.

Тәжірибе 2.

а) тәжірибе атауы.
Судың жалпы қаттылығын анықтау.
Тәжірибе барысы:
Буретте (50 мл-ге) біз 0,05 н трилон В-ны шамамен нөлге дейін

толтырамыз және менискустың төменгі жиегіндегі деңгейдің нақты орнын
жазамыз.

Тамшуырмен (100 мл-ге) біз екі таза жалпақ түбіндегі конустық
колбаға (250 мл-ге) 100 мл Ағын суды таңдаймыз, оларға 5 мл буферлік
ерітінді мен қара эриохромның құрғақ тұзын қосып, араластырамыз.

Біз екі колбаны ақ қағаз парағына қойдық, содан кейін колбалардың
бірін ерітінділердің түсін салыстыру үшін бақылау үлгісі ретінде
қолданамыз.
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Екіншіден, тамшылардың бойымен, бояу шарап-қызылдан күлгінге бір
тамшыдан ауысқанға дейін бюреткадан 0,05 трилон Б ерітіндісімен үздіксіз
айналмалы араластыру арқылы.

Ерітінді араластыра отырып, 1-2 минут күтейік. Егер түс жасыл-жасыл
түспен көк-көк түске ие болмаса, оны бюреткадан тағы бірнеше тамшы
Трилон В ерітіндісін қосу арқылы оны осы түске жеткізіңіз.

Жұмыс ерітіндісінің түсін бірінші колбадағы бақылау ерітіндісінің
түсімен салыстырыңыз.

Түс өзгерген сәтте Трилон В ерітіндісінің деңгейінің төменгі мениска
бойындағы бюреткалардағы жағдайын жазып, Титрлеуге жұмсалған Трилон
В көлемін есептейміз.

Титрлеу процесін судың жаңа бөліктерімен тағы 2 рет қайталаңыз.
Титрлеу нәтижелері бір-бірінен ерекшеленбеуі керек. Егер олар бір-бірінен
өзгеше болса, тәжірибені қайталауға тура келеді.

в) бақылаулар:
Ерітіндіге эриохромды қара қосқанда, ерітіндінің түсі қызғылт түске

боялады. Трилон В ерітіндісінің артық мөлшерін сол жерге қосқанда, түс
көк-көкке өзгереді.

г) реакция теңдеуін жазамыз
д) Есептеулер жүргізу
f) Қорытынды
Тест сұрақтары:
1. Қаттылықтың қандай түрлерін білесіз? Қандай иондар қаттылықтың

осы немесе басқа түрін тудырады?
2. Қаттылық қандай бірліктерде өлшенеді және ол қалай есептеледі?
3. Судың уақытша кермектігін анықтауға не негізделген?

№ 3 тәжірибелік жұмыс

Тақырыбы: Технологиялық карталарды құру

Мақсаты: Киімді өңдеудің барлық кезеңдеріне технологиялық
карталар жасауды және құрастыруды үйрену

Теориялық негіздеме:
Технологиялық карталар - химиялық тазарту кәсіпорнының жұмысын

реттейтін маңызды құжаттардың бірі. Технологиялық картада келесі
мәліметтер болуы керек:

- реттік нөмір;
- осы картаға сәйкес өңделген ассортименттің көрсетілімі;
- өнімді өңдеу технологиясының көрсеткіші: перхлорэтиленде құрғақ

тазалау, дымқыл тазалау (аква тазалау), жуу.
Технологиялық картада келесі мәліметтер болуы керек:
- тазалауға, кептіруге және т.б. пайдаланылатын жабдықтардың

маркасы;
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- өнімнің ластану дәрежесінің көрсеткіші;
- жүктеме коэффициенті (химиялық тазалау машиналары, кептіргіштер,

кір жуғыш машиналар үшін);
- қолданылатын дәрілік заттардың атауы және дозасы (күшейткіштер,

майлы препараттар, ағартқыштар);
- технологиялық процестің фазаларының уақыты;
- жуу ерітіндісінің температурасы және кептіру және ауа беру кезіндегі

ауа температурасы.
Технологиялық картаны кәсіпорын басшысы бекітуі керек.
Технологиялық процестердің параметрлері келесі нормативтік

құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек:
- МЕМСТ Р ИСО 3175-2-2011 «Тоқыма материалдары. Кәсіби күтім,

маталар мен киімдерді құрғақ және дымқыл химиялық тазалау».
2-бөлім. Тетрахлорэтиленді пайдаланып тазарту және әрлеудің сынау

әдісі
- (МЕМСТ 2011 жылғы 12 қыркүйектегі № ISO 3175-2-2011)
- МЕМСТ Р ИСО 3175-3-2010 «Тоқыма материалдары. Кәсіби күтім,

маталар мен киімдерді құрғақ және дымқыл химиялық тазалау». 3 бөлім.
Көмірсутекті еріткіштерді қолдану арқылы тазалау мен әрлеудің сынақ әдісі

- (МЕМСТ Р 2010 жылғы 12 қарашадағы № ISO 3175-3-2010)
- МЕМСТ Р ИСО 3175-4-2011 «Тоқыма материалдары. Кәсіби күтім,

маталарды құрғақ және дымқыл химиялық тазалау және имитацияланған
дымқыл тазалаумен аяқтау

- (МЕМСТ Р 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № ISO 3175-4-2011)
Бұйымдарды өңдеу кезінде қолданылатын маталар мен

материалдардың талшықты құрамына байланысты өнімді өңдеу режимі
талаптарға сай болуы керек. МЕМСТ 25652-83 «Киімге арналған
материалдар. Күтім әдістеріне жалпы талаптар ».

Технологиялық карталар өнімдерді өңдеудің барлық процестері үшін
құрылады: химиялық тазарту, дымқыл тазалау (акваны тазарту), жуу,
тазалаудан немесе жуғаннан кейін өнімді дымқыл термиялық өңдеу.

Тапсырма:

1. Перхлорэтилендік ортада өнімді табиғи және жасанды теріден өңдеу
массасы 18 кг болатын машинада схема жасаңыз.

2. Су ортасында мамық пен қауырсын өнімдерін өңдеудің
технологиялық картасын жасаңыз (акваны тазарту).

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Өнімді нақтылаудың қандай әдістерін білесіз және олардың мақсаты
неде?

2. Ацетат талшықтарынан жасалған бұйымдар қандай технологиялық
сатыларда ерекше назар аударуды қажет етеді?
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3. Фатликоринг процесінің мақсаты неде?
4. Орташа ластану деңгейі бар өнімдерді өңдеудің технологиялық

жоспарын жасаңыз.
5. Күшейткіштердің химиялық тазалаудағы рөлі.
6. Еріткіш ортада тазартылғаннан кейін табиғи жүннен жасалған

бұйымдарда ақаулардың қандай түрлері жиі кездеседі?
7. Тазалағыш машиналар қандай компоненттер мен жүйелерден

тұрады?
8. Табиғи тері өнімдерін өңдеуге мехикалық әсер қалай әсер етеді?
9. Перхлорэтиленнің қайнау температурасы қандай?
10. Арнайы емдеудің қандай түрлерін білесіз?

№ 4 тәжірибелік жұмыс

Тақырыбы: Химиялық тазалау мен бояудың технологиялық процесін
ұйымдастырудың нормативтік құжаттарын оқып үйрену

Жұмыстың мақсаты: Нормативтік-техникалық құжаттаманың негізгі
түрлері мен мазмұнымен танысу және танысу

Тапсырмалар:

1. Нормативтік-техникалық құжаттаманың негізгі түрлерімен және
мазмұнымен танысу.

2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартын оқып
үйрену.Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету. Химиялық тазалау бойынша
қызметтер. Жалпы техникалық шарттар ҚР СТ 1075-2002

3. МЕМСТ 12.2.084-93 (ISO-6178-83) Мемлекетаралық стандартын
оқып үйрену Кір жуатын және химиялық тазартатын кәсіпорындарға
арналған машиналар мен жабдықтар. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары.

Нұсқаулар

1. Нормативтік-техникалық құжаттамаға стандарттар, химиялық
тазарту және бояу кәсіпорындары үшін негізгі және қосалқы материалдардың
тұтыну нормативтері, киімді химиялық тазалау мен бояудың стандартты
уақыты (өндірісі) нормалары, киімді химиялық тазалау мен бояуға арналған
технологиялық нұсқаулар кіреді.

Бұл жұмыста студенттер стандарттармен, химиялық тазарту және бояу
кәсіпорындарына арналған негізгі және қосалқы материалдардың тұтыну
нормативтерімен, киімді химиялық тазалау мен бояуға арналған стандартты
уақыт (өндіріс) нормаларымен, киімдерді химиялық тазалау мен бояудың
технологиялық нұсқауларымен егжей-тегжейлі танысуы керек.

Мемлекеттік стандарттау жүйесі қолдану аясына байланысты келесі
санаттағы стандарттарды қарастырады:
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1) мемлекеттік стандарттар;                 
2) салалық стандарттар;                 
3) республикалық стандарттар;                 
4) кәсіпорын стандарттары                 

Мемлекеттік стандарттар барлық кәсіпорындар мен ұйымдар үшін
міндетті болып табылады. Мемлекеттік стандарттардың объектілері:
өнеркәсіптік шикізаттар мен материалдардың барлық түрлері, жаппай
шығарылатын өнімдер, тауарлардың маңызды түрлері, ғылыми-техникалық
терминдер, өлшемдер мен өлшем бірліктерінің белгіленуі, жалпы ережелер,
есептеу мен жобалау нормалары, өндірістік ұйымдардың әдістері және т.б.
Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу және бекіту тәртібі МЕМСТ 1.2-мен
белгіленеді

Қазіргі уақытта химиялық тазарту және бояу кәсіпорнында
қолданылатын келесі мемлекеттік стандарттар әрекет етеді:

1. МЕМСТ 10581-91 «Тігін бұйымдары. Таңбалау, орау, тасымалдау
және сақтау».

2. МЕМСТ ИСО 3758-2014 «Тігін бұйымдары. Күтім белгілерімен
таңбалау ».

3. МЕМСТ 19878-2014 «Тоқыма өнімдері. Таңбалау, орау, тасымалдау
және сақтау».

4. МЕМСТ 16958-71 «Тоқыма өнімдері. Күтім белгілері».
5. МЕМСТ  25652-83 «Киімге арналған материалдар. Күтім әдістеріне

жалпы талаптар».
Республикалық стандарттар барлық республикалық және жергілікті

бағыныстағы кәсіпорындар мен ұйымдар үшін міндетті болып табылады.
Кәсіпорын стандарттары тек белгілі бір кәсіпорын үшін міндетті болып

табылады.
2. Студенттер нормативтік-техникалық құжаттаманың негізгі

түрлерін зерттей отырып, әр түрлі санаттағы мемлекеттік стандарттар
арасындағы айырмашылықты анық білулері керек.

3. Тізім мен атауы, нормативтік-техникалық құжаттаманың әр
түрінің мазмұнының қысқаша сипаттамасы және қолдану аясы, студенттер
кестеге жазады.

Кесте - Нормативтік-техникалық құжаттаманың сипаттамалары
Құжаттың атауы Қысқаша мазмұны Қолдану саласы

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Өнімдерді сұрыптаудың өлшемдері қандай?
2. Ұзын қадаларды сұрыптау кезінде нені ескеру керек?
3. Еріткіштерде өңдеу мүмкіндігі үшін аппараттық құрал қалай

тексеріледі?
4 соңғы сұрыптау не үшін қажет
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5. Судың мөлдірлігі немен анықталады?
6. Коагуляция процесі не үшін қажет?
7. Судың кермектігі дегеніміз не?
8. Судың кермектігінің жуу және бояу сапасына әсері.
9. Химиялық тазарту және киімді бояу кәсіпорындарында қолдануға

суды дайындаудың негізгі әдістері қандай?
10. Қандай қаттылық тұздары термиялық жолмен жойылады?
11. Газсыздандыру дегеніміз не?
12. Судың кермектігін анықтау әдістерін атаңыз.
13. Өнімді нақтылаудың қандай әдістерін білесіз және олардың

мақсаты неде?
14. Ацетат талшықтарынан жасалған бұйымдар қандай технологиялық

сатыларда ерекше назар аударуды қажет етеді?
15. Бордақылау процесінің мақсаты қандай?
16. Орташа ластануы бар өнімдерді өңдеуге арналған схема жасаңыз.
17. Химиялық тазалаудағы күшейткіштердің рөлі.
18. Еріткіш ортада тазалағаннан кейін табиғи теріден жасалған

бұйымдарда ақаулардың қандай түрлері жиі кездеседі?
19. Өнімдерді тазартуға арналған машиналардың құрамдары мен

жүйелері қандай?
20. Табиғи тері өнімдерін өңдеуге мехикалық әсер қалай әсер етеді?
21. Перхлорэтиленнің қайнау температурасы қандай?
22. Сіз қандай арнайы емдеу түрлерін білесіз?
23. Жылу және мехикалық кернеулер бұйымдарды әрлеу сапасына

қалай әсер етеді?
24. Өнімдерді үтікпен үтіктеудің температуралық шегі қандай?
25. Престерде өнімді өңдеу технологиясы қандай?
26. Аяқтау процесінің барлық кезеңдерінде туындайтын ақаулардың

себептері мен түрлері, оларды түзету әдістері қандай?
27. Сіз өлімге әкелетін өнім ақауларының қандай түрлерін білесіз?
28. Ластану шартты түрде қандай топтарға бөлінеді.
29. Өнімнің ластануы немен анықталады?
30. Халықтан зығыр матаны қабылдаудың негізгі ережелері қандай?
31. Кірді сұрыптаудың қандай өлшемдері бар?
32. СЖС-қа қандай ағартқыштар кіреді?
33. Ферменттер, олардың жуу процесіндегі рөлі?
34. Қаттылық тұздарын байланыстыру үшін ЦМС-қа қандай қоспалар

қосылады?

Қысқаша тұжырымдар: Студент осы модульді оқығаннан кейін
өнімді органикалық еріткіштер ортасында, сулы ортада өңдеудің
технологиялық тізбегін толық біледі. Ол өнімдерді дербес қабылдай алады
және сұрыптай алады, дақтарды тани алады және кетіреді. Технологиялық
жабдықты ұстау, технологиялық сызбаларды құру, рецептер мен химиялық
ерітінділерді, қоспалар мен жуу ерітінділерін дайындау технологиясын
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қолдану. Ағымдағы технологиялық нұсқаулықтарды, стандарттарды,
техникалық шарттарды және басқа да нормативтік құжаттарды қолданыңыз.
Ағымдағы технологиялық нұсқаулыққа сәйкес өңдеу сапасын анықтаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі және қосымша дереккөздер:
1.Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение

швейного производства. М.: “Легпромбытиздат”, 1986.- 424 с.
2. Симоненко Д.Ф. Лабораторная оценка носкости материалов для

одежды. М., «Легкая индустрия» 1978.;
3.Коблякова Е.Б. Об эксплуатационных показателях качества швейных

изделий// Исследование износостойкости и оценка качества текстильных
материалов и готовых изделий. Львов,1980

4. Федорова А.Ф., Аршинова Л.И. Пути совершенствования технологии
химической чистки изделий, выработанных из шерсти//Сб. тр./МТИ.1978. №
36.стр.127-131
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3-БӨЛІМ. ХИМИЯЛЫҚ ТАЗАЛАУЖӘНЕ БОЯУ ФАБРИКАЛАРЫ
ЖОБАЛАУ НЕГІЗДЕРІ

             
Оқыту мақсаты. Осы модульді аяқтағаннан кейін студенттер:

Химиялық тазарту және бояу фабрикасының орналасуын анықтаңыз;
1. Химиялық тазарту, бояу, кір жуатын фабрикалардың цехтары

мен учаскелерінің оңтайлы қуатын анықтаңыз;
2. Киімді өңдеудің технологиялық процесін таңдау және негіздеу;
3. Технологиялық жабдықты таңдау және негіздеу, оның

өнімділігін, дүкендердегі жабдықтардың санын есептеу;
4. Әр цехта жұмысшылардың санын белгілеңіз;
5. Қажетті есептеңіз электрондық еріткіштің көлемін, күшейткіш

тазалау, жуу құралдарын, бояғыштар, су, бу, технологиялық қажеттіліктері
үшін электр және басқа да материалдарды;

6. Өнімдерді химиялық өңдеу үшін қолданылатын химиялық
материалдарды тұтыну бойынша құжаттаманы жүргізу;

7. Негізгі және қосалқы цехтардың, штаттардың ауданына, жүк
ағындарының схемаларына қажеттілікті есептеу;

8. Химиялық тазалау мен бояудың технологиялық процесін
жобалау кезінде нормативтік-техникалық құжаттарды білу және қолдану;

9. Анықталады Мен химиялық тазалау және бояу негізгі
техникалық-экономикалық көрсеткіштері болуы;

10. Орындалған жұмыс көлемінің сапасын бақылауды және есепке
алуды жүргізу.

  
Курстың схемасы:
  

 
 
 
 
 

КМ 3 Орындалған жұмыстар көлемін есепке
алу және сапасын бақылауды жүзеге асыру
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КМ 2 Бұйымдарды химиялық өңдеуің
технологиялық үдерістерін ұйымдастыру және
басақру (тазалау, тоқыма және тер
бұйымдарын бояу, кір жуу). 

КМ 1 Тоқыма материалдардың, табиғи,
жасанды тері материалдардың техникалық
процесін ұйымдастыру, бұйымдардағы дақты
кетіру заттары
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Алдын ала талаптар: студенттер осы модульмен жұмыс жасамас
бұрын, бұйымдарды химиялық тазарту мен бояудың технологиялық
процесін, зығыр матаны жуу процесін, химиялық тазалауға, бояуға және
жууға арналған технологиялық жабдықты оқып үйренулері керек.

Қажетті оқу материалдары:
▪ қарындаш, сызғыш және графикалық қағаз;         
▪ калькулятор; компьютер         

Кіріспе
Бұл модуль химиялық тазарту және бояу фабрикаларын жобалау,

сапаны бақылау және орындалған жұмыс көлемін есепке алу негіздеріне
арналған.

3.1. Киімді химиялық тазалау және бояу фабрикалары түрлерінің
жіктемесі. Киімді өңдеудің технологиялық процесі.

Химиялық тазарту кәсіпорындарының дамуы халыққа осы қызмет
түріне сұранысты толық қамтамасыз етумен анықталады.

Посткеңестік дәуірде зауыттардың келесі түрлері болды: өнеркәсіптік
типтегі киімдерді химиялық тазарту және бояу бойынша ірі фабрикалар,
химиялық тазарту бойынша орта және кіші фабрикалар, кілемдерді,
комбинезондарды, бас киімдерді тазартатын мамандандырылған фабрикалар
және т.б.

Химиялық тазалау және бояу кәсіпорындарын жобалау үшін бастапқы
мәліметтер мыналар: белгілі бір уақыт аралығында өңделуі керек өнімдердің
массасы және әр түрлі мақсаттағы бұйымдар саны.

Химиялық тазарту және бояу өндірісін ұйымдастырудың негізгі міндеті
- барлық еңбек, техникалық және материалдық және өндірістік ресурстардың
максималды пайдаланылуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасау [17] .

Өнеркәсіптік типтегі киімді химиялық тазалау мен бояуға арналған ірі
фабрикалардың өндірістік қуаттылығы 1000 /кг / ауысымға дейін жетеді. Осы
типтегі кәсіпорындардың құрылымы келесідей: органикалық еріткіштердегі
жуу цехы, беттік-белсенді заттардың сулы ерітінділерінде өңдейтін цех, бояу
цехы, дақтарды кетіру цехы, ылғалды термиялық өңдеу цехы, алғашқы
сұрыптау және пакеттік бөлім, экспедиция.

Ірі кәсіпорындар әдетте еріткіштердің бірнеше түрін қолданады:
перхлорэтилен, ақ спирт, фреондар, бұл киім мен бұйымдардың шексіз
ассортиментін өңдеуге мүмкіндік береді.

Кәсіпорынның бұл түрінің басқа фабрикаларға қарағанда бірқатар
артықшылықтары бар: еңбек сыйымдылығы мен көлік жұмыстарын
мехикаландырудың кең мүмкіндіктері, қабылдау пункттерінің кең желісі,
қуаттылықты химиялық тазалау машиналарын пайдалану мүмкіндігі, бұл
еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
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Мұндай кәсіпорындар қалалардың шетінде орналасқан, өйткені бояу
цехында алдын ала тазартуды қажет ететін ағынды сулардың көп мөлшері
бар.

Сыйымдылығы 300-ден 1000 кг-ға дейінгі орташа және кішігірім
химиялық тазарту фабрикаларында тек еріткіш жуу шеберханасы және
беттік-белсенді заттарды сулы ерітінділерді өңдеу цехы болады, немесе
оларда бояу цехы бар. Мұндай кәсіпорындарда қуаттылығы 25-30 кг құрғақ
тазалау машиналары қолданылады.

Ірі қалаларда химиялық тазартумен айналысатын мамандандырылған
кәсіпорындар да бар: кілемдерді, бас киімдерді, перделер мен тюль
бұйымдарын тазарту. Мұндай кәсіпорындарға өнімнің белгілі бір тар
ассортиментін өңдеуге бейімделген машиналардың болуы тән.

Ірі өнеркәсіптік өсімдіктер мен киім бояу құрғақ тазалау бірге төтенше
химиялық тазалау сияқты айтарлықтай кеңейтілген қызмет нысаны үшін киім
кәсіпорын кезінде орындалатын электрондық киім дүкендер тазалау, 24 және
72 сағат құрғақ. Шұғыл химиялық тазалау және кір жуу үшін фабрикаларда
өңдеуге қабылданған киімнің түрлері шектеулі. Тек аз ластанған өнімдерді
жеткілікті сапалы өңдеуге болады.

Химиялық тазарту цехтары тұрғын үйлердің бірінші қабаттарында
орналасқан ең кіші кәсіпорындардың бірі болып табылады. Олардың
сыйымдылығы 80-150 кг / ауысым аралығында.             

Қазіргі кезеңде айтарлықтай болып табылады U тазалау қызметтерін
және тігін бояу орта және төмен қуатты T, сондай-ақ химиялық киім
дүкендер. Мұндай қызметтердің халыққа ыңғайлылығы, олар әдетте тұрғын
алаптың орталығында немесе ірі сауда орталықтарында, өндірістік
кәсіпорындарда орналасуында, сондықтан кәсіпорында болу клиенттерді
басқа да мәселелермен (тауарлар, азық-түлік сатып алу және т.б. сатып алу)
біріктіруге болады.

Химиялық тазарту және бояу кәсіпорындары талшық құрамымен,
өндіріс тәсілдерімен, тағайындалуымен, безендірілуімен, ластану
дәрежесімен, тозуымен және басқаларымен ерекшеленетін әртүрлі киімдер
мен бұйымдарды өңдеуге қабылдайды [18].

Киімді химиялық тазалауға және бояуға арналған фабрикаларды
жобалаудың негізгі міндеттері өндіріс тиімділігін арттыру, киімді өңдеу
сапасы мен қызмет көрсету мәдениетін арттыру болып табылады.

Қазіргі кезеңде химиялық тазарту техникасы мен технологиясының
жетілдірілуі киімді жууға және әрлеуге арналған ең тиімді және үнемді
машиналарды қолданумен, киімді тазартудың және тазартудың интенсивті
технологиялық режимдерін енгізумен сипатталады, оларға су-молекулаларға
төзімді, сонымен қатар бактерицидтік қасиеттер, антистатикалық әрлеу және
т.б.

Киімді өңдеу сапасы мен халыққа қызмет көрсету мәдениетін арттыру
қызметтер мен қызметтердің сапасын басқарудың интеграцияланған жүйесін
енгізу, неғұрлым тиімді технологиялық процестерді, күшейткіштер мен дақ
кетіргіштерді, сүзгі ұнтақтарын, еріткіштерді тазарту әдістерін және
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синтетикалық талшықтар мен материалдар негізінде жасалған киімдерді
қайта бояу технологиясын енгізу арқылы қамтамасыз етіледі. Халыққа
барынша қолайлылық жасау үшін қабылдау орталықтарының желісін
ұлғайту, жаңа қызмет түрлері мен прогрессивті қызмет түрлерін енгізу,
тапсырыстарды орындау мерзімдерін қысқарту көзделуде.

Тігін өңдеудің технологиялық процесіне тоғыз негізгі операция кіреді
[18]:

1. Тұрғындардан киім-кешек қабылдау. Өнімді мұқият тексеру, ондағы
барлық ақаулар мен дақтарды анықтау, өнімнің талшықты құрамын және
өңдеу түрін, сондай-ақ фитингтердің еріткіштерге төзімділігін анықтау.
Түбіртектерді екі данада жазу, перхлорэтиленде еруі мүмкін аксессуарларды
алып тастау, затбелгіні қолдану, тізілімнің төрт данасын рәсімдеу, фабрикаға
жіберуге арналған буып-түю өнімдері, тығыздау, тігін бөліміне жіберу үшін
керек-жарақтарды орау.

2. Киімді алғашқы сұрыптау. Құжаттар бойынша экспедитордан өнімді
қабылдау. Өнімдерді ластану дәрежесі, түсі, тығыздығы, талшықты құрамы,
өңдеу түрі бойынша сұрыптау. Аз немесе көп мөлшерде біркелкі қасиеттері
бар және сол аппаратта өңделген киім партияларын сатып алу. Лоттардың
мөлшері машинаның жуу барабанының, бояғыш баржаның, кір жуғыш
машинаның сыйымдылығымен анықталады.

3. Киімді органикалық еріткіште жууға дайындау. Шалбар
манжеттерін, қалталарын шаңнан тазарту; киімнің ең ластанған жерлерін
тазарту; нақты дақтарды алдын-ала жою; киім партиясының салмағын
бақылау.

4. Химиялық тазалау машиналарында жуу және кептіру. Арнайы емдеу:
әрлеу, антистатикалық, бактерицидтік, күйеге төзімді әрлеу.

5. Органикалық еріткіште киімді жуғаннан кейін суда еритін дақтарды
кетіру.

6. Тазартылған киімдерді сұрыптау. Тазалаудың сапасын тексеру.
Ылғал термиялық өңдеу үшін көп жинау.

7. Ылғалды термиялық өңдеу. Бумен өңдеу, басу, электр үтікпен
үтіктеу.

8. Тігін. Фитингтер, шалбарларға лента тігу, көркем қараңғылық, астар
тігу.

9. Киімді әрлеу сапасын бақылау. Экспедиция. Жинау пункттерінде
өнімді сатып алу, тіркелімдерді тіркеу. Киімдерді орау және оларды
қабылдау пункттеріне жіберу.

Жеке цехтар мен секциялардың қуаттылығын есептеу үшін берілген
цехта өңделген киімнің мөлшері және оны өңдеудің технологиялық
процесінің ұзақтығы туралы бастапқы мәліметтер қажет. Тәжірибеден белгілі
болғандай, киімді бояу цехында қабылданған тапсырыстар көлемінің
шамамен 20% -ы өңделеді.

Тапсырыстар массасын өндірістік цехтар мен аудандар бойынша бөлу
туралы мәліметтер 37 кестеде көрсетілген .
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Кесте 37 - өндірістік цехтар мен секцияларға тапсырыстардың массасын бөлу

Химиялық тазалау Бояу
шеберханалар мен
алаңдар

тапсырыстарды
бөлу,%

Бояу цехының
алаңдары

тапсырыстарды
бөлу,%

өнімді алғашқы
сұрыптау

100 өнімді алғашқы
сұрыптау

100

дақ кетіру
шеберханасы

20 органикалық
еріткіште жуу

20

жуудан бұрын аршу
алаңы

50 беттік активті
заттардың сулы
ерітінділерінде жуу

80

органикалық
еріткіш жуу
шеберханасы

95 түсті туралау 50

сулы БАЗ
ерітінділеріндегі
жуу цехы

10 түссіздену 10

кептіру өнімдері 10 бояу, шаю,
кескіндемені бекіту

100

таза өнімдерге
арналған сұрыптау
алаңы

100 бұйымдарды иіру,
кептіру бойынша
сұрыптау

100

дымқыл термоөңдеу
цехы

100 дымқыл термиялық
өңдеу

100

тігін алаңы 5 тігін 20
экспедициялық сайт 100 сапаны бақылау

аймағы және
экспедиция

100

Киімді алғашқы сұрыптауға арналған цех , біріншіден, машиналарды
аз еңбек шығындарымен және мүмкіндігінше осы процесті
мехикаландырумен машиналарды түсіру үшін көлік желілерінің жанында
орналасуы керек, екіншіден, тапсырыстардың негізгі ағыны жіберілетін
органикалық еріткіштердегі жуу цехының жанында.

Органикалық еріткіштердегі жуу шеберханасы , бастапқы сұрыптау
цехына жақын болумен қатар, өз кезегінде ылғалды-термиялық өңдеу
шеберханасының жанында орналасуы керек, оған негізгі тапсырыстар
жіберіледі. Бұл цех дақтарды кетіретін цехпен немесе еріткішті жуар алдында
киімді тазалайтын жермен байланысты болуы керек.

Судағы беттік активті ерітінділерде өңдеу цехы алғашқы сұрыптау
цехы мен бояу цехының жанында орналасуы керек, өйткені оларда жалпы су
және кәріз желілері, кептіру қондырғылары, желдету жүйелері және
қазандық бар.
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Тапсырыстардың шамамен 20% -ын алатын бояу цехы , сондай-ақ
бастапқы сұрыптау цехының, ылғалды-жылумен әрлеу, қазандық зауыты,
дымқыл тазалау цехы, кептіру қондырғылары, су жұмсартқыштар,
қазандықтар және т.б.

Ылғал термиялық өңдеу цехы буды тұтынады, оған компрессор мен
вакуум қондырғысы қажет, сондықтан жақын жерде қазандық, еріткіш жуу
цехы, бояу цехы, экспедиция қажет.

Экспедицияға қойылатын басты талап - ылғалды-термиялық өңдеу
цехының жақын орналасуы және тиеу жұмыстарын мехикаландыру кезінде
өңделген өнімді көлікке тиеудің ыңғайлылығы.

Жабдықтарды шеберханаларда жоспарлау кезінде олар МЕМСТ
12.2.084-93 (ISO 6178-83) Кір жуатын және химиялық тазартатын
кәсіпорындарға арналған машиналар мен жабдықтармен бекітілген «Құрғақ
тазалау және бояу кәсіпорындарының қауіпсіздік техникасы және өндірістік
санитария ережелерін» басшылыққа алады. Жалпы қауіпсіздік талаптары.

Дүкендерде жабдықты орналастыру кезінде сызық ағынының принципі
де сақталуы керек. Бір жұмысшыға қызмет көрсететін аттас машиналар
жұмысшыға барынша ыңғайлы түрде орнатылуы керек. Сонымен бірге,
дүкеннің ауданы өнімнің 1 м 2- ден максималды шығарылуына қол жеткізе
отырып, үнемді пайдаланылуы керек . Рационалды жоспарлау жұмыс кезінде
кәсіпорынның рентабельділігін анықтайтын болғандықтан, оның дамуына
жобалау кезеңінде үлкен мән беріледі. Жабдықты орналастыру кезінде олар
38 кестеде келтірілген стандарттарды басшылыққа алады .
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Кесте 38 - Қабырғалар мен жабдық арасындағы қашықтық нормативтері
Жабдық Жабдықтың

қабырғалары мен
жақтары
арасындағы
қашықтық

Жабдықтардың жақтары арасындағы
қашықтық, м

артқ
ы

жағ
ы

жұмы
с
істейд
і

бүйірлі
к

жұмысшыла
р

жұмы
с
және
кері

артқ
ы

Шалбар
манжеттерін
тазартуға
арналған
мехикалық
щетка

0.6 0.6 1.5 1.0 1.5 1.5 0.6

Химиялық
тазалау
машиналары

1.5 1,2 2.5 1.5 2.5 3.0 2.0

Дақ кетіретін
кесте

1.0 0.6 1.5 0,8
және
1,5

2.5 1.5 1.0

Кір жуғыш
машиналар

1.0 1.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.0

Центрофугала
р

1.0 0.6 2.0 1.0 1.0 2.0 0.8

Бояу
құралдары

1.0 0.6 2.0 1.5 2.5 - 0.8

Қанаттары
кеңейтілген
кептіру
камералары

0.6 0.6 2.0 0.8 2.0 - 0.8

Барабандарды
кептіру

1.0 0.6 2.0 0.6 2.5 - 1,2

Буға арналған
машиналар

1.0 0.6 2.0 0.6 2.5 2.0 1.0

Бу
манекендері

1.0 0.6 2.0 0.8 2.5 2.0 1.0

Ескерту : 1. Бояғыш баржалар мен рокер кептіргіштерді қабырғаға
жақын орналастыруға болады;

2. Престер мен манекендер арасындағы қашықтық үтіктеу жұмыс
орнын ұйымдастыруға байланысты өзгеруі мүмкін;
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3. Жабдықты жоспарлау кезінде жабдықтың максималды көлемін
ескеру керек.

Дүкен көлігі қозғалатын өткелдердің ені 2 м-ге тең алынады.
Қабылданған тапсырыстар қабылдау пункттерінен кәсіпорынға

автомобильмен жеткізіледі. Тапсырыстар алдын-ала оралып, мөрмен
бекітіледі.

Өнімдерді жуу шеберханасына еріткіштерде тасымалдау
контейнерлерде жүзеге асырылады, бұл өнімдерді серіппелі таразыларда бір
уақытта өлшеуге мүмкіндік береді.

Өнімдер көліктік желілер бойымен алғашқы тасымалдау цехына
жеткізіледі, сол жерден тапсырыстардың негізгі ағыны контейнерлерде
органикалық еріткіштерді жуу цехына жеткізіледі. Жуу аяқталғаннан кейін
өнімдер дымқыл термиялық өңдеу цехына және экспедицияға жіберіледі.
Тазаланған және үтіктелген бұйымдар ілгіштерге ілгіштермен
тасымалданады.

Алғашқы сұрыптау цехынан бояу цехына жіберілген тапсырыстардың
түсуі жуу цехына жіберілгенге қарағанда шамамен бес есе аз. Оның
ерекшелігі бояудан кейін өнімдер дымқыл тасымалданатындығында,
олардың салмағы шамамен 60% -ға артады. Сондықтан өнімдер алдымен
кептіру бөліміне, содан кейін ылғалды-жылу өңдеу цехына және
экспедицияға жіберіледі. Ылғалды термиялық өңдеу аяқталғаннан кейін
өнімдер тек тоқтатылған күйде тасымалданады.

Дақтарды кетіретін цехқа алғашқы сұрыптау цехынан жіберілген
тапсырыстар ағыны химиялық тазалаудың жалпы көлемінің шамамен 20%
құрайды. Дақтарды кетіргеннен кейін өнімдер органикалық еріткіштермен
жуу шеберханасына жіберіледі. Болашақта олар жалпы өндіріс ағынына
құйылады.

Бастапқы сұрыптау цехынан жуу бөліміне БАЗ-дың сулы
ерітінділерінде жіберілетін тапсырыстардың ағымы аз (жалпы химиялық
тазарту көлемінің 10% -ы), бірақ бояу цехынан шығатын өнімдердің ағымы
сияқты, өнімдер кептіру бөліміне дымқыл күйде жеткізілетіндігімен
сипатталады. Алайда, оларды кәсіпорынның жалпы ағымына бағыттау
ұсынылмайды, өйткені синтетикалық талшықтардан жасалған бұйымдар
әдетте қатты қыздыру кезінде жұмсартылған күйге өтуге қабілетті сулы
ерітінділерде өңделеді.

Жинау компаниялармен тапсырыстарды жіберу жүргізілуі тиіс с
журналдарының қақпақтарын арнайы автомобиль көлігі және белгісіздік
кемпинг.
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3.2. Киімді химиялық тазалау және бояу фабрикаларының жобалау
кезеңдері

Жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру химиялық тазарту және бояу
кәсіпорындарындағы еңбекті ұйымдастыру жүйесінің маңызды буыны болып
табылады, бұл өнімділікті арттыруға және еңбек жағдайын жақсартуға ықпал
етеді.

Жұмыс орны - бұл өндіріс процесінің белгілі бір бөлігін (машиналар,
аппараттар, станоктар, қондырғылар мен құралдар, тіректер, таза және лас
өнімдерді сұрыптауға арналған арнайы үстелдер) жүзеге асыруға қажетті,
онда орналасқан еңбек құралдарымен бөлек жұмысшыға (немесе бригадаға)
бекітілген өндірістік аймақ бөлігі. , қорғаныш құрылғылары, өнімді өңдеу
үшін қолданылатын негізгі және көмекші материалдар және т.б.).

Жұмыс орнын ұйымдастыру деп жоғары нәтижелі жұмысшы еңбегі
үшін ең қолайлы және қауіпсіз жағдай жасауға бағытталған шаралар кешені
түсініледі. Оларға негізінен мыналар жатады: жұмыс орындарының
мамандандырылуы, олардың дұрыс жабдықталуы, жоспарлау, қызмет
көрсету.

3.2.1. Қабылдау пункттерін жобалау             

Қабылдау пункттері - бұл тұтынушылар мен зауыттардың өкілдері
үшін кездесу орны, дәл осы қабылдау орны фабриканың айрықша белгісі
болып табылады. Негізгі өндірістің жұмысы қабылдау пунктінің жұмысын
ұйымдастыруға байланысты: оның жүктеме дәрежесі, тапсырыстардың
біркелкілігі, рентабельділігі.

Қабылдау пункттері талғампаздықпен безендіріліп, заманауи көрінуі
керек. Клиенттерге ыңғайлы жиһазды ұсыну үшін қызмет түрлері, олардың
тапсырыстарын орындауға арналған прейскуранты, ұсыныстар кітабы бар
бұрыштар ұйымдастырыңыз.

Қабылдаушыларға ыңғайлы жұмыс орындарын, тоңазытқышпен,
жиһазбен және т.б. тамақтануға арналған бөлмелер ұйымдастырыңыз.

Қабылдау орталықтарын сауда, мәдени-көлік орталықтарының, ірі
өндірістік кәсіпорындардың, спорттық ғимараттардың жанында орналастыру
өте ыңғайлы.

Қабылдау пунктері стационарлық, шығыс. Кешендік болып бөлінеді.
Стационарлық пункттер зауыттарда, тұрғын үйлерде, сауда

орталықтарында және т.б. жобаланған. Мұндай қабылдау пункттерінде
клиенттерге көрсетілетін қызметтердің сипаты әр түрлі болуы мүмкін.
Қабылдау пункттерінде бірқатар процестер жүзеге асырылады: тұрғындардан
тапсырыстар қабылдау, құжаттарды өңдеу, таңбалау, орау, сақтау,
экспедитор арқылы тапсырыстарды қабылдау және жіберу, оларды зауытқа
және кері тасымалдау.

Стационарлық қабылдау орталығында бірқатар үй-жайлар бар:
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- химиялық тазарту кәсіпорындарының тұтынушыларына қызмет
көрсету және жарнама қызметтерін көрсетуге арналған қабылдау залы
(салоны);

- қабылданған тапсырыстарды сақтауға арналған бөлме;
- аяқталған тапсырыстарды сақтауға арналған бөлме.
Шетелдегі қабылдау пункттері тапсырыс берушілерді кәсіпорындарда,

мекемелерде, пәтерлерде жинауға арналған. Мұндай заттар әсіресе
кілемдерді, қысқы пальтоны, мамықтан жасалған бұйымдарды және т.б.
өңдеуге қабылдауға ыңғайлы.

Кешенді қабылдау орталықтары әртүрлі профильдегі қызметтерді
көрсетуге арналған: сағаттарды, аяқ киімдерді жөндеу, киімдерді жеке тігу,
өнімді жалға беру, кір жуу, киімді химиялық тазалау.

Қабылдау орны жеткілікті, қарқынды және біркелкі жарықтандырумен,
ал жиһаз ұтымды және жайлы болуы керек.

Тапсырыстарды қабылдау үшін есептегіш орнатылған. Ластанған
өнімді сақтауға арналған бөлмеде табиғи немесе мәжбүрлі желдеткіш болуы
керек; өнімді жылыту жүйесінің жанында сақтау ұсынылмайды. Өнімдерді
жақшаларда сақтау өте ыңғайлы.

Жинау пункттеріндегі жабдықтардың орналасуы 8 суретте көрсетілген .

1 -кронштейн
2 - сәндік бөлім
3 - тірек
4 - жарнамалық витрина
5 - орындықтар
6 - кесте
7 - санауыш
8 - қабылдау бөлімі
9 - орындық

8 сурет - бір жұмыс орнына есептелген қабылдау пункттеріндегі
жабдықтардың орналасуы



218

9-суретте қазіргі уақытта қабылдау пунктінің бір нұсқасын ресімдеу
көрсетілген.

9 сурет - Қабылдау нүктесінің шамаланған дизайны [ 19 ]

Қабылдау пункттерінің дизайны кіріс тапсырыстарының көлеміне
байланысты және олар шартты түрде IV топқа бөлінеді: I - ауысымда 100-ден
астам тапсырыс 3 жұмыс орынына ие; II - 75-тен 100-ге дейін тапсырыс - 2
жұмыс орны бар; III - 50-ден 75-ке дейін бұйрықта 1-2 жұмыс бар; IV - 50
тапсырысқа дейін - 1 жұмыс орны бар.

Кәсіпорындардың қабылдау пункттерінің санын есептеу кезінде
олардың қуаттылығы және қабылдағыштардың уақыт (өндіріс) нормалары
туралы мәліметтерді басшылыққа алуға болады. Мысалы, қуаттылығы
ауысымына 1000 кг-нан асатын кәсіпорындар үшін үш жұмыс орны бар 10
қабылдау пункті немесе 20 - бір жұмыс орны бар жобаланған.

3.2.2. Бастапқы сұрыптау цехын жобалау

Өнімдерді алғашқы сұрыптауға арналған шеберхана - бұл өнімдерді
органикалық еріткіштерде жуу процесіне дайындық жұмыстары жүргізілетін
маңызды бағыттардың бірі. Кәсіпорындағы өнімді толықтай өңдеу сапасы
осы жұмыстардың сапасына байланысты.

Алғашқы сұрыптау цехында келесі процестер жүргізіледі:
- экспедитордан өнімді қабылдау;
- сақтау;
- өндірістік партияларды сұрыптау, аяқтау;
- өнімді тазарту, еріткіште тазарту үшін машинистерге жіберу;
- жуудан кейін қабылдау, өнімдерді беттік белсенді заттардың сулы

ерітінділерінде жуу, дақтарды кетіру;
- таза өнімдерді сұрыптау және дымқыл термоөңдеуге пакеттеу.
Осыған сәйкес және қауіпсіздік талаптарына сәйкес бірқатар жеке үй-

жайларды жобалау қажет.
Алғашқы сұрыптау цехын жобалау үшін бастапқы мәліметтер мыналар

болып табылады: тапсырыстарды ауысымдық қабылдау (дана түрінде),
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теруші-терушілердің уақыт нормалары (мин.), 1 кг өнімге өндірістік алаң
нормалары (м 2 ).

Киім еріткіштерде жууға және әрлеуге дайындалған үй-жайлардың
аудандары 39 кестеде келтірілген мәліметтерге сәйкес есептеледі .

Кесте 39 - Әр түрлі қуаттылықтағы кәсіпорындар үшін 1 кг киімге
шаққандағы өндіріс ауданының нормасы

Бөлімдер

Аудан нормасы, м 2 сыйымдылығы кг /
ауысымда

90 -
250

350 600 1000 1000-
нан

жоғары
Бастапқы сұрыптау 0,45 0,25 0,24 0,14 0,08
Дақ кетіргіштер 0,28 0,17 0,15 0,15 0,15
БАЗ-дың сулы ерітінділерінде жуу 1.50 0,60 0,50 0,25 0,25
Кептіру 0,50 0.30 0.20 0.10 0.10
Таза киімдерді сұрыптау 0,13 0,12 0,12 0.10 0.10

Алғашқы сұрыптау бөлмесінің едені тегіс, сырғанамайтын және
линолеуммен жабылған болуы керек. Өнімдерді беттік-белсенді заттардың
сулы ерітінділерінде өңдеуге арналған бөлмеде еден бетондалған немесе
плиткалармен жабылған, ыстық судың әсеріне, қышқылдар мен сілтілердің
ерітінділеріне төзімді. Еденде судың ағып кетуіне мүмкіндік беретін біркелкі
көлбеу болуы керек, ал қабырғалар мен төбелер гидроизоляцияланған болуы
керек.

Барлық үй-жайлар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 174 бұйрығымен бекітілген
«Өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне сәйкес
жабдықталған және пайдаланылған желдеткішпен жабдықталуы керек.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 5 2015 жылғы мамыр №
10939.

Алынған өнімді экспедитордан арнайы конвейерде сақтаған жөн, бұл
өнімді өңдеу тәртібін мұқият қадағалауға, сонымен қатар өндіріс аймағын
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қоймадағы конвейер қондырғысының
ұзындығы өнімнің үш ауысымды қорын сақтау үшін есептеледі.

Жұмыс орнын сұрыптаушы - бұл үстелдің мехикалық қылқаламы, екі
бөлімді сұрыптау қорабы, құжаттарды толтыруға арналған музыкалық стенд
(Сурет 10 ).
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1 - кесте
2 - тірек
3 - бункер
4 - мехикалық щетка
5 - жұмыс орны
6 - блоктар
7 - музыкалық стенд

10 сурет - сұрыптаушы-жинауыштың жұмыс бекетінің орналасуы және
бұйымдарды алдын ала тазартуға арналған үстел

Сортировательдің уақыт нормасы бір жеке зат үшін 1,5 минутты
құрайды. Бұл стандарт өнімдерді сұрыптауды, қалталарды, шалбардың түбін
тазартуды, пакеттер мен құжаттарды жинауды қамтиды [ 20 ].

Өнімдерді тазартуға арналған жұмыс орны - ағаш беті баспайтын
болаттан немесе пластмассадан жасалған үстел ( сурет 10 ).

Үстелдің ұзындығы 1800-2000, ені 900-1000, биіктігі 940-1100 мм;
бүйірлерінің ені 50-70 мм. Артқы қақпағы ені 200-300 мм үстел бетіне 35-40 0

бұрышта орналасуы керек .
Ерітінді алу үшін үстелдің сол жақ бұрышына сәл көлбеу болуы керек.

Оң жағында ерітіндісі бар контейнерге арналған ұя бар. Аршу уақыты - бір
бөлікке 1,77 минут.

Әдетте, олар бұйымдардың сыртқы киімдерінің астарын, жең
қоймаларын, қалталарын, шалбар белбеуін, жағаларын, бүйірлерін және
басқа да ластанған жерлерін тазалайды.
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3.2.3. Дақтарды кетіру бөлімшесін жобалау

Дақтарды кетіру бөлімінің дизайны үшін бастапқы мәліметтер -
өнімнің кесек-кесек түсуі, дақтарды кетіру уақытының нормасы, 1 кг өнімге
шаққандағы өндіріс алаңдарының нормалары және машиналардың
техникалық деректері.

Ақ, түрлі-түсті және анонимді өнімдерге арналған дақтар машинасында
дақтарды кетірудің уақыт нормасы сәйкесінше 3,27 құрайды; 2,80; 2,94 1
дана үшін; сегіз сағаттық ауысымға арналған өндіріс коэффициенті
сәйкесінше 148, 171 және 163 бірлікке тең болады.

Дақтар 11- суретте көрсетілген LPVS-162.04 [22] споттинг кестесінде
жойылады .

11 сурет - LPVS-162.04 кестелік кестесі

Дақ кетіргіш кесте құрғақ тазалағышта немесе кір жуғыш машинада
өңдегеннен кейін қатты дақтарды кетіруге арналған. Үстел екі мылтықпен
жабдықталған, олардың әрқайсысы реактивтік және жоғары қысымды ауамен
қамтамасыз етілген. Химиялық қалдықтар жұмыс бетіндегі арнайы тор
саңылаулары арқылы жойылады.

Дақтарды кетіру кестелері бу генераторымен (3,5 л) және бу
пистолетімен бірге жеткізіледі.

Дақтарды кетіру кестесінің техникалық сипаттамалары 40- кестеде
келтірілген .
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Кесте 40 - споттинг кестесінің сипаттамалары
Көрсеткіштің атауы, өлшем бірлігі LPVS-162.04
Бу қысымы, кг / см 2 6
Бу генераторының қуаты, л -
Вакуумдық құрылғының қуаты, кВт 0,45
Орнатылған қуат, кВт 2
Электр энергиясын тұтыну, кВтсағ 1.5

Жалпы өлшемдер (оралған), мм 1280x750x1780
(1390x980x1100)

Салмағы (оралған), кг 100

Дақтарды кетіру кестелерінің әртүрлі түрлері 12 , 13 , 1 4 , 1 5
суреттерінде келтірілген .

12 сурет - ROTONDI сериялы EC-72 сериялы кесте (Италия)
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13 сурет - SailStar споттинг кестесі

1 4 сурет - SailStar споттинг кестесінің үлгісі SSB20
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15 сурет - EC-76 сериялы споттинг кестесі [23]

Тақтылау машиналарын үйдің жарықтандырылған, жақсырақ күндізгі
бөлімдеріне қою керек, өйткені кірдің түсінің өзгеруі әдетте шамалы,
сондықтан дақтарды анықтау және жою тиімділігін қадағалау жұмысшының
көзін шаршатуды қажет етеді.

Осылайша, анықтайтын машиналардың орналасу схемасы жарық
көздеріне байланысты және әр түрлі болуы мүмкін.

Сурет 16, а шоу бұл жағдайда алдынан жұмыс орнында тиесілі табиғи
жарық көзіне қатысты машинаның параллель келісім бар дақ кетіргіш жұмыс
орнында орналасуы.

Табиғи жарыққа қатысты дақтарды кетіретін машинаның
перпендикуляр орналасуы кезінде (9 b сурет, жарық жұмыс станциясына сол
жағынан түседі. Сурет 16, с шоу 25-35 бұрышпен Дақтарды кетіру
машинаның жері бар дақ кетіргіш жұмыс орнында орналасуы 0 табиғи жарық
көзіне қатысты. Бұл жағдайда өндіріс аймағын үнемді пайдалануға қол
жеткізіледі.

Нақты жағдайларға байланысты жұмыс орнының ең ұтымды орналасуы
таңдалады.
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а - параллель
b - перпендикуляр
c - 25-30 0бұрышында
1 - анықтайтын машина
2 - ілгіш
3 - тірек
4 - арба
5 - дақ кетіретін жұмыс орны

16- сурет - дақтарды кетіретін жұмыс орнының машинаның жарық
көзіне басқа орналасуымен орналасуы

Ақ, түрлі-түсті және тұлғалық емес өнімдерге арналған дақтарды
қолмен кетіру үшін уақыт мөлшері 4,35 құрайды; 1 дана үшін 3.34 және 3.64
мин. ауысымда 110, 144 және 132 дана өндіріс кезінде.

3.2.4. Бұйымдарды ББЗ сулы ерітінділерінде жуу бөлімшесін
жобалау

Өнімдерді сулы ерітінділермен өңдеу бірінші қабатта орналасқан және
сумен жабдықтау жүйесі, бу құбыры және канализация жүйесі бар арнайы
жабдықталған бөлмеде жүзеге асырылады.
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Беттік-белсенді заттардың сулы ерітінділерімен өнімдерді қайта өңдеу
бөлімінің дизайны үшін бастапқы деректер болып бұйымдардың кесек
немесе килограммен өзгеріп отыратын түсімі, өнімдерді қолмен немесе
машиналарда өңдеу уақытының нормасы, өндіріс аймағының нормасы, кір
жуғыш машиналар мен центрифугалардың техникалық деректері табылады.

Өнімдерді беттік-белсенді заттардың сулы ерітінділерінде қолмен
өңдеу кезінде дақ кетіргіштің жұмысы сұрыптаушы-жинағыштан өнімдердің
партиясын алу, өнімдерді қарау, ерітінді дайындау, оған өнімдерді сіңдіру, ең
ластанған жерлерді тазарту болып табылады. Содан кейін дайындалған
өнімдер ББЗ ерітіндісімен ваннаға батырылады және кәсіпорында
қабылданған технологиялық карта бойынша өңделеді.

Осыдан кейін өнімдерді сығып шығарады, ілгіштерге іледі, түзетеді,
кептіру бөліміне жібереді, содан кейін оларды қарап, одан әрі өңдеуге
жібереді.

1 7- суретте өнімдерді сулы ББЗ ерітінділерінде өңдеу кезінде дақ
кетіргіштің жұмыс орнының орналасу үлгісі көрсетілген. Сабын қолданған
кезде оны арнайы пышақпен жабдықталған үстелге ұсақтайды.

1 - кір жуғыш машина
2 - центрифуга
3 - арба
4 - ванналарды жуу
5 - аршу үстелі
6 - жұмыс орны
7 - сабынды ұнтақтауға арналған үстел
8 - сабынды жабуға арналған сыйымдылық
9 - тірек

17 сурет - Өнімдерді беттік активті заттардың сулы ерітінділерінде
өңдеуге арналған шеберханадағы дақтарды кетіретін жұмыс орнының

орналасуы
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Центрифугада айналдырғаннан кейін, өнімдер арнайы арбамен кептіру
бөліміне жеткізіледі (Cурет 18).

18 сурет - Ылғал өнімдерді центрифугаға тасымалдауға арналған арба

Уақыт нормалары әзірленбеген қолмен жұмыс үшін формула бойынша
есептеуге болады

N_vr=T_op (1+(a_ (P. z) + a_ (ob.м)+а_ (к.н))/100)                                  (8)

мұндағы Топ-операцияны орындауға арналған жедел уақыт
шығындары, мин;

а_ (т. з)+а_ (об.м)+а_ (к.н)-дайындық-қорытынды жұмыстарды
орындауға, жұмыс орнына қызмет көрсетуге, жұмысшының демалысы мен
жеке қажеттіліктеріне жұмсалатын уақыт шығындары, жедел уақыттың
пайызы.

Циклдік әрекет ететін машиналар (Кір жуғыш машиналар) үшін
өнімділік (өндіру) нормалары мынадай формула бойынша есептеледі:

Н_в=(Т_см-(т_(об.м)+Т_ (т. з))) / Ц ВК                                                   (9)

мұндағы T см - ауысымның ұзақтығы, мин;
Т обм - жұмыс орнына қызмет көрсетуге кететін уақыт, мин;
T p.z - дайындық және қорытынды жұмысты орындауға кететін уақыт, мин;
В - бір технологиялық циклға арналған өнім көлемі, кг;
K - қайта өңдеуді ескеретін коэффициент;
C - цикл ұзақтығы, мин.

Өнімдерді кір жуғыш машинада өңдеу кезінде дақ кетіргіштің
функциялары қолмен өңдеу кезіндегідей болады, бірақ машинаға тиеу, түсіру
және қызмет көрсету қосылады.

Қажетті машиналардың саны формула бойынша анықталады

М = ∑ Н
Пр

                                                                                                     (10)
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мұндағы H - ауысым кезіндегі әр ассортименттің өнімнің болжамды
шығысы, дана. немесе кг;

P p - берілген ассортимент бойынша машинаның бір ауысымда
есептелген өнімділігі, дана. немесе кг.

Есептеулер үшін әр ассортименттің өңдеу режимдерінің орнына сіз
БАЗ-дың сулы ерітіндісіндегі өнімдерді өңдеудің орташа режимінен алынған
мәліметтерді қолдана аласыз (кесте 41).

Суды тазарту бөлімінде өнімдер тек жууға ғана емес, сонымен қатар
өнімнің тұтынушылық қасиеттерін жақсарту үшін арнайы емдеудің кейбір
түрлеріне де ұшырайды. Ең көп таралған әрлеу - бұл суды репеллент. Көбіне
бұл безендіруге плащтар, курткалар, сыртқы киімдер, спорттық құралдар
(рюкзактар, шатырлар, шапандар, капоттар және т.б.) жатады.

Өнімдер ванна модулімен 20 өңделеді, ерітінді температурасы 40 0С 15
- 20 минут. Тығыздау 100% салмақ қосуға дейін, 80-90 0 С температурада
кептіру арқылы жүзеге асырылады .

Кесте 41 - өнімдерді ББЗ-дың сулы ерітіндісінде жуудың орташа режимі
Пайдалану Жабдық Химиялық

материалдар
Концен
трация,
г / л

Температ
ура, 0С

Уақыт
, мин

Ванна
модулі

Қолмен жуу кезінде
Құлып Монша Беттік

белсенді зат,
сода күлі

1.0 25 10 20
0,5 - - -

Жуыну,
қылқаламмен
үстелге төсеу

Ашық кесте Сондай-ақ 2-3 40 10 -
« 1 - - -

1-ші шайыңыз Монша « 0,5 40 5 40
2-ші шайыңыз Монша « 0,2 30 5 40
3-ші шаю Монша - - 30 5 40
Қышқылданды
ру

Монша Сірке
қышқылы
30%

2.0 20 5 20

Кір жуғыш машинада жуу кезінде
Жүктеу Жуу

машинасы
- - - 1 -

суды, БАЗ
ерітінділерін,
содамен
толтыру және
жылыту

Сондай-ақ Сода күлі 1.0 40 5 20

Жуу Жуу
машинасы

Сурфактант 3-4.0 40 20 -

Барабанды
босату және
толтыру

Сондай-ақ Сода күлі 1.0 40 5 20
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41 кестенің жалғасы 
Шаю « Сондай-ақ 1.0 40 5 20

Түсу және
толтыру

« - - - 5 20

Шаю « - - 30 5 20

Өнімдерді
түсіру, қайта
жүктеу

Монша - - 20 5 40

Қышқылданды
ру

« Сірке
қышқылы
30%

2.0 20 5 20

Дақ кетіргіштердің жалпы шығыны химиялық тазалауға жеткізілетін 3
г/кг өнімнен аспауы керек. Цехтың қуатын біле отырып, қажетті
материалдарда есептеу оңай, олардың ауқымын таңдаңыз. Сонымен,
ауысымына 400 кг өнім шығаратын цехтың қуаттылығымен дақ
кетіргіштерге қажеттілік 3 * 400 = 1200 г құрайды.

Бу, электр энергиясы мен судың қажеттілігі машиналардың паспорттық
деректері және олардың саны негізінде есептеледі.

             
3.2.5. Кептіру бөлімшесін жобалау

Кептіру бөлімінде өнімдер тапсырыстарға сәйкес қабылданады,
кептіруге дайындық (өнімдерді шайқау, ілгіштерге іліп қою), кептіргішті
тиеу, өнімнің түріне байланысты температураны реттеу, сонымен қатар
бақылау-өлшеу құралдарының көмегімен кептіргіштің жұмысын бақылау.

Процесс аяқталғаннан кейін жұмысшы кептіргішті түсіреді,
бұйымдарды ілгіштерден шығарады, өнімдерді келесі операцияларға береді,
ілгіштерді жинайды және бүктейді.

Кептіргіштер бөлменің барлық кеңістігін пайдаланып, төмен кептіру
температурасын қажет ететін өнімдерді кептіруге арналған бөлмеде
орнатылады. кептіргіштерге кіру тегін болуы керек. Кептіргіштердің беті
оқшауланған, сырты замазкамен боялған.

3.2.6. Органикалық еріткіштерде жуу цехын жобалау

Органикалық еріткіштердегі жуу цехы басты болып табылады және
кәсіпорынның қуатын, оның келіп түсетін киімнің сандық және сапалық
өңдеулерін анықтайды.

Химиялық тазарту фабрикаларының басқа цехтарымен салыстырғанда
органикалық еріткіштердегі жуу шеберханасы мұнда тиеу-түсіру
машиналарында, әр түрлі қондырғыларды тазарту кезінде, сүзгі ұнтағын
жүктеуде, тазалағыш күшейткіште қол еңбегі жиі кездесетініне қарамастан,
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ең жоғары техникалық деңгейімен, жуу процесінің автоматизациясымен
ерекшеленеді.

Органикалық еріткіште жуу цехын жобалаудың бастапқы деректері
ретінде белгілі бір уақыт аралығында өңделген өнімдердің массасын
(мысалы, ауысымына 700 кг/жыл, 380 т/жыл) немесе цехқа қажетті
машиналар санын алуға болады. Бір машинаның бір ауысымдағы өндірістік
жылдамдығын біле отырып, олардың санын есептеу оңай. Есептеу кезінде
тапсырыстардың бір бөлігін қайта өңдеу мүмкіндігін ескеру қажет, ол әдетте
өнімнің 5% -дан аспайды.

Мысалы: өнімділігі ауысымына 700 кг / машиналар санын есептеу үшін
700 + 7 * 5 = ауысымына 735 кг /. Бір ауысымда бір машинаның өндіріс
жылдамдығы 160 кг болған кезде олардың жалпы саны 735: 160 = 4,59
болады. Орнатуға 5 химиялық тазалау машинасы қабылданады.

Бірнеше бірдей машиналарға қызмет көрсету кезіндегі өндіріс
жылдамдығы формула бойынша анықталады

Нв = Нп𝑛𝑛𝑛𝑛(11)
мұндағы H p - ауысымдағы бір машинаның өнімділігі коэффициенті, кг;
n - бір ауысымда бір мезгілде қызмет көрсетілетін автомобильдер саны

(қызмет көрсету мөлшерлемесі).

Машиналарға техникалық қызмет көрсету ставкалары формула
бойынша есептеледі

𝑛𝑛𝑛𝑛макс = ∑Тап.с+∑Тз
∑Тз

КсКд                                                                              (12)

барлық қызмет көрсетілетін машиналарда олардың әрқайсысының бір
жұмыс циклі кезінде бос уақыттың қосындысы қайда;

- оператордың бір уақытта өткізген уақытының жиынтығы
(партияларды қабылдау, қарау және өлшеу, люкті ашу және жабу, өнімді
тиеу-түсіру, өнімдер партиясын беру);

- бір қондырғыда жұмысшының жұмыс істеген уақытының
басқалардың тоқтауымен сәйкес келу коэффициенті;

- жұмыстағы микро паузаларды және нақты жұмыс уақытының
формулаға енгізілген орташа мәндерінен мүмкін ауытқуларын ескеретін
коэффициент.

Егер машиналардың қуаттылығы мен өнімділігі әр түрлі болса, онда
формулаға сәйкес бұйымдардың сәйкес типтерін өңдеу уақыты мен
машиналардың өнімділігі ескеріле отырып, машиналардың әр тобы үшін
уақыт нормалары бөлек есептеледі.

Нвр = Н1к1П1+Н2к2П2+⋯+НкккПк
к1П1+к2П2+⋯+ккПк

                                                                   (13)
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мұндағы H 1 , H 2 , ..., H k - қызмет көрсетілетін машиналар типтерінің
жүктеме салмағына негізделген өнімді қайта өңдеудің уақыт нормалары;

П 1 , П 2 ,…, П к - қызмет көрсетілетін машиналардың өнімділігі;
k 1 , k 2 , ..., k k - бір типтегі машиналар саны.

Машиналар кешеніне қызмет көрсету үшін қажетті жұмысшылардың
санын машиналардың әрбір тобы үшін мынадай формула бойынша бөлек
анықтайды

Ч = 𝑡𝑡𝑡𝑡1к1+𝑡𝑡𝑡𝑡2к2+⋯+𝑡𝑡𝑡𝑡ккк
Тсм

                                                                                   (14)

мұндағы t1, t2, …, tк формуласы бойынша анықталатын ауысымда бір
машинаға қызмет көрсету уақыты, мұндағы n-қызмет көрсету нормасы.

Еріткіштерде жуу цехының үй-жайының ауданын есептеу үшін
технологиялық жобалау нормаларын басшылыққа алады, оған сәйкес цех
қуаттылығы ауысымына 600-1000 кг/ 0,16 м0,16 м2, 1000 – 0,15 м2 болғанда 1
кг бұйымның меншікті ауданы құрайды.

Еріткіштердегі жуу шеберханасының үй-жайлары оқшауланған және
желдеткішпен жабдықталған болуы керек, өйткені еріткіш буларының болуы
олардың басқа бөлмелерге таралу қаупін тудырады.

Машиналарды жоспарлау өнімді іргелес цехтарға тасымалдау
мүмкіндігін, машиналар мен қабырғалар арасындағы қашықтықты -
технологиялық жобалау стандарттарына сәйкес жүзеге асырылуы керек.
Машиналар иіру кезінде олардың дірілін азайтатын іргетастарға орнатылуы
керек.

Оператордың жұмыс орнын жоспарлау кезінде үстел мен орындықты
қамтамасыз ету керек, ол машинаның күйін, киімді өңдеудің технологиялық
процесін, еріткіштер мен басқа материалдардың шығынын бақылау
журналын жүргізе алатындай болуы керек. Өнімдерді жуу бөлімінен
еріткіштерде түзетілген күйінде және ілгіштерге ілінген жөн. Бұл
вагонеткалармен сусымалы тасымалдау кезінде пайда болатын өнімдердің
қосымша деформациясын болдырмауға және дымқыл термиялық өңдеу
процесін жеңілдетуге мүмкіндік береді.

1 9 , 20 , 21 суреттерде [2 1 ] Altera Invest кәсіпорнында химиялық
тазалау машиналарын орнату мысалдары келтірілген.
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19 сурет - Химиялық тазалау машиналарын орнату мысалы

20 сурет - Машинаны орнату мысалы

21 сурет - Жұмыс жасайтын жабдықтың орналасу мысалы
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Жабдықты таңдағанда, олар машинаның өнімділігі бойынша ғана емес,
сонымен қатар басқа да техникалық-экономикалық көрсеткіштерді
басшылыққа алады (еріткішті, электр энергиясын, буды, суды тұтыну).
Машиналардың жалпы өлшемдерін, техникалық қызмет көрсетудің
қарапайымдылығын, жұмыстағы сенімділікті салыстыру ұсынылады.
Кәсіпорынның қуаты неғұрлым жоғары болса, соғұрлым салмақ салмағы
үлкен машиналарды қолдану соғұрлым ыңғайлы.             

Жуу цехтарын бірдей маркалы машиналармен жабдықтау ұсынылады.
машиналарды таңдағанда, өңдеудің әр түрлі режимдерін жүзеге асыру
мүмкіндігін де ескеру қажет. Бірнеше резервуарлардың болуы әрлеуге және
өңдеудің басқа түрлеріне мүмкіндік береді.

Фторхлоркөміртегілерде жұмыс істейтін машиналарды бөлек бөлмеге
орнату ұсынылады, өйткені цехтың ауа кеңістігінде болатын
фторхлоркөміртектерінің булары машинаның адсорберінде сорыла бастайды,
бұл фторхлоркөміртегілердің одан әрі жоғалуына әкеледі. Салқындатқыш
судың температурасы мен қысымына қойылатын талаптарды сақтау
маңызды.

Адсорберлер желдету кезінде химиялық тазалағыш машиналардан
шығатын хлорсутектерді ауадан алу үшін қолданылады.

Барлық заманауи химиялық тазарту машиналары арнайы қондырғымен
- адсорбермен жабдықталған (сонымен қатар «консорба» және «слимсорба»
коммерциялық атаулары бар). Бұл құрылғылар кептіру кезінде пайда болған
еріткіштердің буларын сіңіреді, осылайша олардың өнімдерден және
химиялық тазарту барабанынан толық кетуін қамтамасыз етеді. Белсенді
көміртек тазалаудан кейін киімді кептіру кезінде ауадан перхлорэтилен
буларының (еріткіштің) «тұзағы» рөлін атқарады. Осылайша, химиялық
тазартудың заманауи технологиясы қоршаған ортаға жоғары дәрежеде ие
және қызметкерлер мен химиялық тазалау клиенттерінің денсаулығы үшін
қауіпсіз болып табылады [2 2 ].

3.2. 7 . Бұйымдарды бояу цехын жобалау

Бояу цехы ағынды суларды ағызу, қабырғалар мен едендерді
гидрооқшаулау, су желілерін тарту қажеттілігіне байланысты ғимараттың
бірінші қабатында орналасқан. Цехтың бөлмесінде бояғыштар мен химиялық
материалдарды сақтауға және өлшеуге арналған шеберхана қоймасы,
бояғыштарды қайнататын бөлме, ашық және күңгірт бояуларға арналған
бөлме, тері өнімдерін кептіруге және әрлеуге арналған бөлмесі болуы керек.

Жобалау кезінде олар бір ауысымда қайта боялған өнімдердің массасы,
ассортимент бойынша өнімдердің арақатынасы, талшықты құрамы, түсі,
уақыты (өндірісі) ставкалары, бояғыштардың, химиялық материалдардың,
судың, будың, электр энергиясының шығыс нормалары, машиналардың
техникалық сипаттамалары, техникалық сипаттамалары туралы мәліметтерді
басшылыққа алады.
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Бояғыштар мен химиялық материалдардың қажетті мөлшерін тұтыну
нормалары мен өңделетін өнімдердің ассортиментін ескере отырып, цехтың
қуаты негізінде есептейді.

Мысал. 20 кг таза жүн маталарынан тұратын, сондай-ақ 80 кг жартылай
жүн маталардан (лавсан жүнінен) және 50 кг жүннен, вискозды талшықтан
тұратын 150 кг киімді дайындауға және бояуға қажетті бояулар мен
химиялық материалдардың мөлшерін есептеңіз.

Таза жүнді маталарды жуу үшін 300 г НБ суландырғыш (2*5) қажет
(мысалдағы барлық суреттер 1-қосымшадан алынған). Аммиакпен 25%
орындалатын 75 кг өнімнің түсін теңестіру үшін 1125 г суландырғыш қажет
(75*15); Бояуға арналған глаубер тұзы 1600 г (20*80) қажет.

20 кг өнімнің түсін өзгерту натрий гидросульфитімен жүзеге
асырылады, оның мөлшері 1000 г (20*50) құрайды. Бояуға арналған ас тұзы
10200 г (130*80) қажет.

5 кг таза жүн маталарын қышқыл бояумен қара түске бояу үшін
олардың мөлшері 375 г (5*75) болады; 15 кг таза жүн маталары қышқыл
метал бар бояғыштармен орташа түстерге боялған, олардың мөлшері 450 г
болады (15*30).

Жүннен жасалған талшықтарды жартылай жүн маталарында
қышқылдықты нашар деңгейлейтін бояғыштармен бояу үшін олардың
мөлшері 3900 г (130*30) құрайды (қою түстерге боялған кезде). Лавсан
талшықтарын бояуға 1200 г дисперсті бояғыштар қажет (40*30); вискоза
талшықтары үшін - 750 г тікелей бояғыштар (25*30). 150 кг өнімді бояуға
арналған сірке қышқылын 7500 г (150*50) алу керек. Натрий ацетаты нашар
тегістейтін бояғыштармен бояуға 3900 г (130*30) қажет.

Технологиялық қажеттіліктерге будың, судың және электр
энергиясының шығыны машиналардың техникалық сипаттамалары мен
паспорттары, олардың орнатуға қабылданған саны негізінде анықталады. 4 2
қосымша бетінде техникалық сипаттамалардың бастапқы деректері
көрсетілген.

Есептелген сома сонымен қатар, дамыған кәсіпорындардың
мәліметтерімен, сонымен қатар әр түрлі қуаттылықтағы кәсіпорындардың бу,
су және электр энергиясының меншікті шығындарымен салыстырылуы
керек.

Бумен және сумен жабдықтауды жобалау қазіргі SNiP сәйкес жүзеге
асырылады.

Кесте 42 - бояу цехында бу, су және электр қуатын тұтыну
Жабдық Буды тұтыну,

кг / сағ
Су тұтыну,
л / сағ

Қуат,
кВтсағ

БК-1 баржасын бояу…. 30 600 1
Дәл сол, БК-2 ……………
«БК-3 ……………

77
10

1000
120

3.8
0.6

КТ-100 бояу қондырғысы 300 2000 ж 1.7
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Сумен қамтамасыз ету қалалық сумен жабдықтау желісінен жүзеге
асырылады. Егер су қатты болса, онда ол қазандық бөлмелерінде орналасқан
натрий-катион алмасу қондырғыларында жұмсартылады.

Ағынды сулар жалпы қалалық кәріз желісіне жіберіледі. Суды шығару
нормасы суды тұтыну деңгейіне тең деп қабылданады.

Қоршаған ортаны қорғау туралы заң қабылдау жобалау кезінде қалдық
ванналарды пайдалану, суды тұйық тұтыну циклдарын құру және тазарту
құрылыстарын жобалау арқылы суды тұтынудың максималды төмендеуіне
назар аударуды міндеттейді. Бу беру жеке қазандықтардан немесе ЖЭО-дан
қабылданады.

Бояу процесі басталғанға дейін өнім ластанудан, түстердің
тегістелуінен немесе түссізденуінен таза болуы керек. Өнімдерді БАЗ-дың
сулы ерітінділерінде жуған жөн. Бұл талшықтардың ісінуін тудырады, онда
бояу процестері қанағаттанарлықтай жүреді. Майлы ластану болған кезде
өнімдерді химиялық тазалау машиналарында өңдейді.

Тозу кезінде жанып кеткен өнімдер 0,5 г / л тегістегіш А, аммиак (25%)
бар ерітіндіде тегістеледі. өңдеу 20 минут ішінде 60-70 0 С температурада
жүзеге асырылады .

Целлюлоза талшықтарынан жасалған бұйымдар құрамында 0,5 г/л
синтанол ДС-10 және сода күлі бар ерітіндіде 20 минут ішінде 60-70 ° С
температурада теңестіріледі .

Ашық түске боялған кезде өнімдер алдын ала ронгалит немесе натрий
гидросульфитінің ерітінділерінде боялады.

Жүн және жартылай жүн маталарынан жасалған бұйымдар ерітіндіде
түссізденеді, құрамында 3-5% (материалдың талшықты құрамының
массасынан) ронгалит және 3% формаль қышқылы (85%) бар. Өнімдер 600С
температураға дейін алдын ала қыздырылған ваннаға орналастырылады,
температураны тез 850С дейін көтереді және түссізденгенге дейін өңделеді
(шамамен 20-40 минут).

Целлюлоза және полиамид талшықтарынан жасалған бұйымдар натрий
гидросульфитінің (3-5 г/л), аммиак (25%) 3 г/л, синтанол ДС-10 0,5 г/л
ерітіндісінде 65-700 С температураға дейін қызады.

"ПеллеринМильнор" (43-кесте) компаниясының деректері бойынша
бояудың толық циклын жүргізу үшін 45-90 минут қажет.бояу процесінен
басқа, машинада жуу және сығу процестері мүмкін. Мұндай машинаны
пайдалану бояғыштар шығынын 25% - ға, химиялық материалдарды 60% - ға,
суды 20% - ға азайтуға мүмкіндік береді.
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Кесте 43 - "Пеллеринмильнор" (АҚШ) машинасының техникалық
сипаттамасы)
Салмағы, кг:
23.3 сұйық модулімен ………………………………
«» «он төрт ………………………………………

15
25

Барабанның ішкі диаметрі, мм …………………………… 915
Барабан тереңдігі, мм ………………………………………… 540
Барабанның ішкі көлемі, м 3 .......... …………………………… 0,35
Электр қозғалтқышының қуаты, кВт:
бояу режимінде …………………………………………
»» Айналдыру ………………………………………………

0.7
2.1

Барабанның айналу жиілігі, айн / мин:
жуу кезінде ……………………………………
» Айналдыру …………………………………………………

3-24
(4 жылдамдық)
900

6,9 * 10 5Па, м 3 / сағ қысымдағы ауа шығыны ……………… 1.8
Жалпы өлшемдер, мм:
ұзындығы …………………………………………
ені …………………………………………………………
биіктігі ……………………………………………………

1650
1500
1950 ж

Бояуға арналған бактардың саны, дана. ………………
»Ерітінділерге арналған ыдыс, дана. …………………………

3
5

Компанияның мәліметтері бойынша бір жұмысшы алты станокқа
қызмет көрсете алады. Суды тұтынудың төмендеуі ағынды сулардың
азаюына әкеледі.

Мысал. 80 кг таза жүн матаны, 50 кг жартылай жүн матаны (жүн-
лавсан), 80 кг жартылай жүнді (жүн-вискозды талшық), 20 кг табиғи астрахан
жүнін, 30 кг өнімдерді бояған кезде сыйымдылығы 300 кг / ауысымға
арналған шеберханаға қажетті бояу баржаларының санын есептеңіз. лавсан,
20 кг нейлон көйлек, 20 кг мақта жаңбыр.

Көлемі 300 л баржаның белсенді бояғыштармен 40 кг таза жүн матасын
күңгірт бояумен түсіру баржасының өндіріс нормасы сәйкесінше 37,5 және
22,5 кг құрайды (қосымшада келтірілген). Баржалардың қажетті саны
баржаның өндіріс жылдамдығына мата мөлшерінің қысымымен анықталады,
яғни. 40 / 37,5 + 40 / 22,5 = 2,9 дана. Жүн-лавсан қоспасынан матаны күңгірт
бояумен өңдейтін көлемі 300 литр қабықтың өндіріс жылдамдығы 15 кг, ал
түсі 12 кг құрайды. Қажетті баржалар саны 25/15 + 25/12 = 3,71 дана.

Жүн-вискоза талшықтарының қоспасынан жасалған қара және түрлі-
түсті маталарды бояумен 300 литрлік қабығының өндіріс жылдамдығы
сәйкесінше 37 және 30 кг құрайды. Қажетті баржалар саны 10 / 3.4 + 10 / 3.66
= 5.67.

Лавсан өнімдерін күңгірт және ашық түстерге бояу үшін өндіріс
нормасы сәйкесінше 22,5 және 18 кг құрайды. Баржалардың қажетті саны -
15 / 22,5 + 15/18 = 1,5 дана.

Нейлон жейделерін бояудың өндірістік коэффициенті түсті бояуға 54 кг
құрайды. Баржалар саны 20/54 = 0,36 дана болады.
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Мақта жаңбырларының түрлі-түсті бояуы бар 300 литрлік баржаның
өндіріс жылдамдығы 30 құрайды. Қажетті 300 литрлік баржалар немесе 11
500 литрлік баржалар.

Баржалар санына сәйкес қуаты мен центрифугалардың саны,
тұрмыстық ванналар таңдалады, жабдықтар орнатылады, бөлменің ауданы
есептеледі және оның конфигурациясы таңдалады.

Жобалау нормаларына сәйкес қуаты ауысымына 600 кг-нан асатын
кәсіпорындардың 1 кг киіміне арналған бояу цехының меншікті ауданы 0,75
м2 құрайды. Фабриканың қуаты 800 кг/ауысымда 200 кг/ауысымда бояу
цехының ауданы 200*0,75= 150 м2 құрайды.

Цех бөлмелерін түрлі-түсті, күңгірт бояуға, бояуды қайнатуға және
сақтауға арналған бөліктерге бөлген жөн.

3.2.8. Ылғалдық- жылулық өңдеу цехын жобалау

Ылғал термиялық өңдеу цехын жобалау кезінде бастапқы мәліметтер
өңделетін өнімнің саны (дана бойынша және ассортимент бойынша), өңдеу
уақыты, дымқыл термиялық өңдеудің технологиялық режимі, жабдықтың
техникалық сипаттамалары, өндіріс аймақтарының нормалары болып
табылады.

Ылғал-термиялық өңдеу цехының сыйымдылығы киімдер
еріткіштерде, сулы беттік активті ерітінділерде және бояумен жуылатын
цехтардың қуатымен үйлестірілуі керек. Әдетте, шеберханада киім жөндеу
бөлімі және дайын өнім қоймасы, сонымен қатар, теріні үтіктеу бөлімі бар.

Цехта өнімді ыңғайлы тасымалдауды қамтамасыз ету керек, өйткені
үтіктелген киім ілгіште ғана тасымалданады.

Киімді әрлеу престерде, манекендерде, бу-ауа камераларында жүзеге
асырылады. Ылғал термиялық өңдеу цехының негізгі жұмыстары
мехикаландырылған, бірақ қолмен жасалатын операциялар да орын алады,
мысалы, бұйымды муляждарға кию, престерге салу, машиналардан шығару,
төсем мен ұсақ бөлшектерді үтіктеу және т.б.

Киімді өңдеу кезінде будың көп мөлшері бөлінетіндіктен, цехта қуатты
желдету қажет.

Ылғал термиялық өңдеудің міндеттері матаның сыртқы түрін,
бұйымның пішіні мен көлемін қалпына келтіру болып табылады. Ылғал-
термиялық өңдеу учаскесін жобалау кезінде жұмысшы оны күтуге
минималды күш жұмсай алатындай жабдықтың орналасуын ескеру қажет.

Ылғал термиялық өңдеу мәселелері екі жолмен шешіледі: желілік әрлеу
әдісі және мамандандырылған әрлеу әдісі.

Саптық әдіс бойынша әр өнімді әртүрлі станоктарда жұмыс істейтін
бірнеше жұмысшылар өңдейді.

Мамандандырылған жұмыс орындары өнімнің шектеулі ассортиментін
өңдеуге қажетті жабдықтар жиынтығымен жабдықталған.

Сондай-ақ, киім түрлерінің әр түрін әрлеудің технологиялық картасы
жасалуда. Кесте 44 үлгілік схемада.
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Кесте 44 - Қыстық киімді өңдеудің технологиялық картасы
Пайдалану Жабдық Ұзақтығы, мин

Манекенде өңдеу (киіңіз, түзеңіз,
еденді бекітіңіз, бумен пісіріңіз,
құрғатыңыз, пальто алыңыз)

Бумен манекен 1.85

Жақсы көтерілген оң еденді өңдеу Әмбебап басу 0,35
Дәл сол, қалта бөлігі оң жақ
жиектің артқы жағына дейін

Сондай-ақ 1.0

Сол сияқты, артқы жағадан жағаға
дейін

« 1.0

Сол сияқты, жағадан солға қарай « 1.0
Сол қабаттың қалта бөлігі « 0,35
Сол жақ, жоғары жағасы бар сол
қабат

« 0,35

Сол жақ « 0,2
Дитто, иық және жеңдер « 0,4
Ілгішке ілу - 0,1
Жалпы процестің ұзақтығы, мин 6.6

45- кестеде өнімдерді бумен өңдеудің стандартты уақыты көрсетілген.

Кесте 45 - Өнімдерді бумен өңдеудің уақыт нормалары
Өнімдер Жұмыстан шығару 1 данаға уақыт мөлшерлемесі, мин

еріткіште жуғаннан
кейін

боялғаннан немесе
суланған БАЗ
ерітіндісінде
жуғаннан кейін

Пальто, костюм IV 1.92 2.16
Әр түрлі маталардан
жасалған плащтар

IV 1.72 1.90

Әйелдер көйлектері IV 1.18 1.29
Балаларға арналған
көйлектер

III 1.18 -

Трикотаж III 1.36 1.49
Шалбар IV 1.32 1.55
Жейделер IV 1.18 1.29
Көрпе, дастархан,
перде

III 1.03 1.12

Иесіздендірілген
өнімдер

IV 1.48 1.72

Өнімді түпкілікті өңдеу прессте жүзеге асырылады. Жұмыс пресс-
операторы өнімнің партиясын қабылдайды, өнімнің түріне байланысты
сәйкес режимге сәйкес престеуді жүргізеді (кесте 4-6 ), өңделген өнімдерді
ілгіштер мен кронштейндерге іліп, келесі операцияға жібереді.
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Кесте 46 - Өнімдерді престеуге арналған уақыт нормалары
Өнімдер Жұмыстан шығару 1 данаға уақыт мөлшерлемесі, мин

еріткіште жуғаннан
кейін

боялғаннан немесе
суланған БАЗ
ерітіндісінде
жуғаннан кейін

Пальто, костюм IV 4.96 6.67
Әр түрлі маталардан
жасалған плащтар

IV 7.07 8.16

Әйелдер көйлектері IV 4.34 5.36
Балаларға арналған
көйлектер

III - -

Шалбар IV 3.36 4.20
Жейделер III - 3.73
Көрпе, дастархан,
перде

III 1.41 1.63

Иесіздендірілген
өнімдер

IV 4.8 5.32

Бу өнімдерін үтіктеу тақтайшаларында өңдеу кезінде буландыру және
басу жұмыстары біріктірілген, басқа уақытты қолданыңыз (кесте 47 ).

Кесте 47 - Өнімдерді кейін үтіктеп бумен өңдеудің уақыт нормалары
Өнімдер Жұмыстан шығару 1 данаға уақыт мөлшерлемесі, мин

еріткіште жуғаннан
кейін

боялғаннан немесе
суланған БАЗ
ерітіндісінде
жуғаннан кейін

Әр түрлі маталардан
жасалған плащтар

IV 7.07 8.16

Әйелдер көйлектері IV 4.34 5.36
Трикотаж III - -
Шалбар IV 3.36 4.20
Жейделер IV - 3.73
Басқа өнімдер
(көрпелер)

III 1.41 1.63

Иесіздендірілген
өнімдер

IV 4.8 5.32

Өнімнің өңделуінен кейін және манекендерге басылғаннан кейін оның
бір бөлігі электроирондармен - қаптамамен, ұсақ бөлшектермен және т.б.
өңдеуді қажет етеді (кесте 48 ).
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Кесте 48 - Престеуден кейін электр үтікпен үтіктеудің уақыт нормалары
Өнімдер Жұмыстан

шығару
Стандарттар

1 дана уақыт, мин бір ауысымда
шығу, дана

Пальто, костюм IV 3.15 152
Әр түрлі маталардан жасалған
плащтар

IV 3.42 140

Көйлектер IV 3.01 159
Шалбар IV 2.77 173
Жейделер IV 2.21 217
Басқа өнімдер (көрпелер,
дастархандар)

III 1.24 387

Иесіздендірілген өнімдер IV 2.80 171

Ылғал термиялық өңдеу цехының жанында тігінші бөлімі мен
экспедиция жұмыс істейді. Тапсырыстардың басым бөлігі экспедицияға
жіберіледі, сондықтан көлік құрылғыларын орнату мүмкіндігін қарастыру
қажет.

Өндіріс алаңын есептеу кезінде технологиялық жобалау нормаларын
басшылыққа алыңыз (кесте 49 ).

Кесте 49 - Өндірістік үй-жайлардың нормалары

Үй-жай
Қуаттылығы бар кәсіпорындардың 1 кг өніміне шаққандағы үлес салмағы
(м 2 / кг), ауысым / кг

90-250 350 600 1000 1000-нан жоғары
Үтіктеу 0,55 0,5 0,4 0,4 0,3
Тігінші 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Экспедиция 0,4 0,3 0.22 0.22 0,2

Өнімдерді дымқыл термиялық өңдеу үшін әр түрлі жабдық қажет:
престер, манекендер, бумен өңдеу үстелдері және т.б., олардың көмегімен
бұйымдарға бірдей пішін, өлшем және сыртқы түр беріледі.

GHIDINI зауыты (Италия) шығаратын кір, химиялық тазалағыштарға
арналған әрлеу және әрлеу жабдықтарының ассортименті өте кең: кез-келген
қуаттылықтағы бу генераторлары, үтіктеу үстелдерінің барлық түрлері,
куртка, пальто мен көйлектерге арналған бу муляждарының әртүрлі
нұсқалары, топперлер, курткаларға бейімделген әмбебап бу кабиналары,
пальто және шалбар, 360 градусқа айналу, химиялық тазартқыштар үшін де,
тігін өндірісі үшін де барлық пневматикалық престер, былғарыдан жасалған
бұйымдарды әрлеу жабдықтарының толық сериясы (екі түрдегі пресстер,
арнайы бояғыш манекен және ұйықтайтын машина).

Құрғақ тазалау кәсіпорындарында ең көп таралған бу престер (бар сур.
22, 23 , 24 , 25 , 26 , 2 , 7 , 2 8 , 2 9 , 30 [23]).
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22 сурет - Әмбебап пневматикалық пресс моделі P98 U3

      а                             б

23 сурет - а) P87 GP моделіндегі шалбарды үтіктеуге
мамандандырылған пневматикалық пресс және б) P87 B моделіндегі

шалбарды үтіктеуге арналған пневматикалық пресс

24 сурет - P88 CP үлгісіндегі жейделердің жағалары мен манжеттерін
үтіктеуге арналған пневматикалық пресс
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25 сурет - Былғарыдан жасалған бұйымдарға арналған пресс Модель PL 04

Өнімдер манекендерде және булау кабиналарында буға өңделеді.

26 сурет - Модель MC-99 жейделерін үтіктеуге арналған манекен

27сурет - T 3000 моделі үшін шалбар
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2 8 сурет - VAPOR BOX үлгісін бумен өңдеуге арналған стенд

VAPOR GB-S моделі SUPER GB / A моделі

2 9 сурет - VAPOR GB-S үлгісіндегібугенераторыбарүтіктеуүстелі
SUPER GB / A моделіэлектравтоматтыбугенераторы (тірегібарекіүтік)

U моделі T моделі
30 сурет - салмағы 1,85 кг және 1,25 кг болатын бу үтіктері
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Киімнің ассортименті мамандандырылған орындарға келесі топтарға
бөлінеді: шалбар, куртка, пальто және пальто, көйлек, трикотаж және т.с.с.
Шеберхананың аумағын сақтау үшін топтарды біріктіруге болады, мысалы,
шалбар мен курткалар тобын әрлеу.

Өнімдерді жұмыс орындарына, сондай-ақ экспедиция кезінде өңделген
өнімдерді тасымалдау үшін әр түрлі конвейерлер қолданылады ( 31- сурет ).

              

31 сурет - ДК конвейері

PCS конвейерлері жоғары сапа мен өнімділікке ие үнемді өнімге деген
сұранысты ескере отырып пайда болды. PCS - нақты технологиялар мен
материалдарды жасалған қанаты конвейерлер ғана , және мынадай
нысандарда жеткізілетін болады: «Мен»; «L» және «U». Вагонеткалардың
орнына баспайтын болаттан жасалған белдік қолданылады, оның ортасы 30
мм қашықтықта таза саңылаулары бар. Дөңгелексіз сырғанау, бұл жоғары
тығыздықты материалдан жасалған, жылжымайтындығына кепілдік беретін
екі дөңгелекті бөлікпен қамтамасыз етіледі (дөңгелектерге қарағанда үлкен
беріктікпен). PCS конвейерлерін жеткізуге болады: саңылаулар, қатты немесе
саңылаулар / қатты. Оларды автоматты басқарумен автоматтандыруға
болады, сонымен қатар инвертормен және қолмен басқарумен бірге келеді.

Соңында, өнімдер сұрыпталады. Жұмыстарды қатар қабылдау,
тапсырыстар жиынтығын таңдау, тапсырыстарды қабылдау пункттерінің
нөмірлеріне сәйкес ілу, өнімді полиэтилен пакеттерге орау, ілеспе
құжаттарды ресімдеу, құжаттарды экспедиторға беру сияқты жұмыстарды
терімші жүзеге асырады.

Кір жууға және химиялық тазартуға арналған жаңа PMM 7500 буып-
түю машиналары (Cурет 32 ) толығымен қайта өңделді және өзгертілді.
Алдыңғы нұсқамен салыстырғанда жаңа орау жүйесі келесі
артықшылықтарға ие:

- пакеттің бұрыштық байланысын қоса алғанда, ені 400-ден 1000 мм-ге
дейінгі кез-келген қалыңдықтағы пакетті басқаруға мүмкіндік береді;

- патенттелген қолмен басқарылатын жүйе қолмен алып тастау қажет
болатын артық бөлшектерді (қоқыстарды) жасамай, пакеттің оңтайлы
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мөлшерін (кесу және тығыздау) таңдауға мүмкіндік береді, осылайша
Материалдың шығыны мен орау уақытын азайтады;

- алдыңғы PMM 600 нұсқасымен салыстырғанда, электронды
басқарылатын орау циклінің ұзақтығы және импульсті тығыздау (суық
кедергісі бар) орташа қалыңдықты орау материалы үшін 1.5-тен 0.6 секундқа
дейін төмендеді;

- Машинаның жаңа дизайны операторға сөмкені кесу пышақтарымен
жанаспай, толық қауіпсіздікте жинауға мүмкіндік беріп, қол жетімділіктің
қарапайым болуына кепілдік береді.

32 сурет - PMM 7500 орау машинасы

Жұмыс кезінде баспа жастықтарының беткі қабаты, сондай-ақ
манекендердің қақпақтары кірленіп, тозады, сондықтан оларды тұтыну
нормаларына сәйкес уақтылы жуу немесе ауыстыру қажет.

Бу, электр энергиясы, су, сығылған ауа, вакуумға деген қажеттілік
орнатылған жабдықтың түріне және санына байланысты.

3.2.9. Киімді шұғыл химиялық тазалау мен кір жуу фабрикаларын
жобалау

Киімді химиялық тазалау және бояу бойынша ірі өндірістік
кәсіпорындармен қатар, қазіргі кезеңде өзекті болып табылатын, тұрғындарға
тұрмыстық жағдайларды едәуір жеңілдететін бірқатар қызметтерді ұсынатын
кәсіпорындар өте кең таралған. Бұрын бұл кең таралған қызмет түрі киімді
шұғыл химиялық тазарту болатын, ол 24 сағаттан 72 сағатқа дейін аяқталды.

Шұғыл химиялық тазалау және кір жуу үшін фабрикаларда өңдеуге
қабылданған киімнің түрлері шектеулі. Тек аз ластанған өнімдерді жеткілікті
сапалы өңдеуге болады. Перхлорэтиленде өңдеуге төтеп бере алмайтын,
сондай-ақ еритін дақтары көп болатын өнімдер өңдеуге қабылданбады.

Сондай-ақ, клиенттерге ерлердің көйлектерін жуу, зығыр маталарды
жуу, өзін-өзі қызмет көрсету әдісімен химиялық тазалау, клиенттің көз
алдында дақтарды кетіру, бастырмада үтіктеу ұсынылды.
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Мұндай фабриканың орналасуын таңдау көлік және сауда желілерінің
даму деңгейімен анықталды.

Зығыр матаны шұғыл химиялық тазалауға және жууға арналған
фабрикалардың тікелей кәсіпорында орналасқан бір жинау пункті болған.
Қабылдау пункттері салонда орналасқан, оның дизайны басты мақсатқа
бағынуы керек: клиентке барынша қолайлылық жасау.

Химиялық тазарту цехының өндірістік қуатын қызметтерге
сұраныстың маусымдық ауытқуын ескере отырып есептеуге болады.

Салондарды бөлек аймақтарға бөлу керек: тапсырыстарды қабылдау
және беру, өзіне-өзі қызмет ету аймағы, демалу және күту аймағы (Cурет 33 -
36 ) [25].

Тапсырыстарды қабылдау және беру саласында сізге: қабылдау және
беруге арналған үстелдер, ресепшндерге арналған орындықтар, кездесуді
күтіп отырған клиенттерге арналған креслолар қажет [24]. Өзіне-өзі қызмет
көрсету алаңы таразылармен, кір жуғыш машиналармен, үстелдермен,
орындықтармен, клиенттің киіміне арналған ілгіштермен жабдықталған.

Отыру және күту алаңы кофе үстелдерімен, демалуға арналған
креслолармен немесе дивандармен, т.б. жабдықталған, сонымен қатар, осы
жерге теледидар орнатуға болады.

33 сурет - Өнімді қабылдау және беру аймағын ұйымдастырудың
мысалы
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34 сурет - Өзіне-өзі қызмет көрсететін кір жууды ұйымдастырудың
мысалы

35 сурет - Демалыс және күту аймағын ұйымдастырудың мысалы

36 сурет - Өзіне-өзі қызмет көрсететін кір жуатын орынды
ұйымдастырудың мысалы



248

3.3. Мамандандырылған химиялық тазарту фабрикалары мен
цехтарын жобалау

Мамандандырылған химиялық тазарту фабрикаларына кілемдерді
тазарту, қауырсындар мен мамықтарды тазарту, тюльден жасалған
бұйымдарды өңдеу, бас киімдерді химиялық тазалау және жұмыс киімдерін
қайта өңдеу кәсіпорындары жатады.

Қазіргі уақытта кілемдер бірнеше сатыда жуылады [2 6 ]:
1. Бірінші және маңызды қадам - бұл өте мұқият, бірақ кілемдерден

шаң мен ұсақ қоқыстарды машинаны шаң соғу үшін жұмсақ тазарту ( 37-
сурет ).

3 7 сурет - Шаңды басатын машина

2. Екінші кезең - дақтарды алдын ала тазарту және машинада
кілемдерді кәсіби сусабынмен жуу, бұл өнімді кірден тазартады және
түстердің жарықтығын қалпына келтіреді ( Cурет 3 8 ).

38сурет - Дақтарды алдын-ала кетіруге арналған машина
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3. Үшінші кезең - кілемді шаю және центрифугада айналдыру ( Cурет 3
9 ), сығылған кілем 95% құрғағанша.

3 9 сурет - Кілемді шайып, сығуға арналған центрифуга

4. Төртінші кезең - кілемдерді кептіру камерасына орналастыру, онда
заманауи технологиялардың арқасында деформациядан, жағымсыз иістерден
және қатудан аулақ болып, өнімді толық кептіретін оңтайлы ылғалдылық пен
температура сақталады, бұл кілем сыртта немесе өндірістік мылтықпен
кептірілген жағдайда жиі болады. бұл үшін арналмаған ( Cурет 40 ).

40 сурет - Кептіру камерасы

5. Бесінші кезең аяқталады - қайта вакуумдау, кілем үйіндісін көтеру
және орау (сурет 41).
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41 сурет - Үйінді түпкілікті кептіруге және көтеруге арналған жабдық

Кілемдерді, сондай-ақ жұмсақ жиһаздарды портативті машинаның
көмегімен тазартуға болады. Алдымен кілемнің беткі қабаты тазартылады,
содан кейін оған көбік жағылады, қылқаламмен ысқыланады және ақыр
соңында көбік пен кірді арнайы қондырғымен сорып алады. Мұндай
жұмысты мобильді топтың күшімен орындау ыңғайлы. Бұл жағдайда
тазартқыш ерітінді кілем негізіне енбеуі үшін ылғал мен көбікті тез сорып
алу керек. 42 , 43 , 44 суреттерде портативті кілем тазалағыш және кір жуғыш
машина мен оларды кептіруге арналған жабдықтар көрсетілген.

42 сурет
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43 сурет - Кілемді кептіру процесі

44 сурет

By Per on -puhovym өнімдеріне қауырсын жастықтар, көрпелер,
жастықтар жатады.

Бүгінгі нарықта, мұндай компания ретінде көптеген ресейлік
өнеркәсіптік бизнес қауымдастықтар, «Duplex» Бизнес Комфорт, қалам
тазалау үшін, атап айтқанда, тұрмыстық қызмет көрсету саласы үшін жоғары
өнімділігі жабдықтарды қамтамасыз жылғы -puhovy оның өнімдерін. [27] 45 ,
4-6 суреттерде осы компанияның жабдықтары көрсетілген.
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45 сурет - «PARTNER-Aqua», «PARTNER - Turbo plus » қондырғылары

46 сурет - Business Comfort компаниясының жабдықтары: « VITA Start
maxi» «VITA Start»

Business-Comfort компаниясының флагманы - бұл толтырғышты
шаңсыздандыру және тазартудың үштік жүйесімен, ыстық ауамен кептіру
және толтырғышты араластыру, қауырсынды дезинфекциялау функциясы
бар әмбебап автоматтандырылған көпфункционалды қондырғы «VITA Start
maxi». Жастықтарды, қауырсындарды, көрпелерді қалпына келтіруге және
дайындауға арналған.

«VITA Start» жастықтарын, қауырсын төсектерін, көрпелерін қалпына
келтіруге арналған әмбебап толық функционалды қондырғы жастық
толтырғышты қоқыстардан, остяктардан, шаңнан және қылшықтардан
жоғары сапалы кешенді тазартуды жүзеге асырады.

Заманауи химиялық тазартқыштар қауырсын мен түкті тазартудың
тиімді технологияларына ие. Біріншіден, мамықтар мен қауырсындар тозаңға
және бүтінге бөлінеді. Содан кейін жастықтар мен көрпелердің жаңартылған
мазмұны ыстық бумен өңделіп, зарарсыздандырылады. Бұл жылдар бойы
мамықта жиналатын патогенді флораны жою үшін қажет. Бұл әдіс әсіресе
жастықты «сауықтыру» қажет болғанда жақсы.
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3.4. Қойма бөлмелерін жобалау. Тиеу-түсіру жұмыстарын және цех
ішіндегі көлікті мехикаландыруды жобалау

Химиялық тазарту және бояу фабрикаларын жобалау кезінде сақтау
қоймаларының дизайнын ескеру қажет.

Киімдер химиялық тазарту фабрикаларына 25 кг пакеттерде
жеткізіледі.

Сөмкелерді сақтау орнына жеткізу үшін әртүрлі мехизмдер
қолданылады: конвейерлер, көтергіштер, арбалар.

Ластанған киім қоймасының жоспарлау шешімі тауарлардың
қозғалысының ең кіші жолдарын, кәсіпорынның негізгі цехтарында қайта
өңдеуге көшудің ең қысқа жолдарын қамтамасыз етуі керек.

Бөлменің көлеміне және биіктігіне байланысты ластанған киімдері бар
сөмкелерді аспалы (шыбықтарда немесе конвейерлерде) немесе сөрелерде
(поддондарда) сақтауға болады.

Ауысымына 300-400 кг киім сақтағанда, сөмкелер тікелей конвейер
лентасына орналастырылады.

Бункерден немесе конвейерден пакеттер сақтау орнына жеткізіледі.
Қойманың биіктігі кемінде 3900 мм болған кезде, сөмкелер тоқтатылған
күйде сақталады.

Ластанған киім-кешек қоймасының сұрыптау алаңы терезенің жанында
жарық жерде орналасуы керек. Бұл жерге киім-кешек жинауға арналған
сөмкелер жеткізіледі. Сөмкелерді тоқтатылған күйде беру кезінде киімдер
үстелдерге және конвейер таспаларға түсіріледі.

Егер фабрика жалпы және шұғыл негізде жұмыс істейтін болса, онда
бөлек қоймалардың болуы ұтымды.

Кілемдер мен басқа прокат өнімдері қоймаларда ластанған киімге
арналған сөрелерде арнайы поддондардағы сөрелерде сақталады.

Аспалы қоймалардың сыйымдылығы екі ауысымдық киіммен
қамтамасыз етілу негізінде таңдалады. Сонымен қатар, ауысымдық өнімнің
80% дейін көлік вагонеткаларында өндіріс процесі кезінде жинақталады.

Конвейер-қойманың сыйымдылығы формула бойынша есептеледі

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐿𝐿𝐿𝐿п−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑡𝑡𝑡𝑡кр

К                                                                                                 (15)

мұндағы L p - конвейер-қойма трассасының жалпы ұзындығы;
l x - бос жатқан конвейер желісінің ұзындығы (түсіру орнынан);
t cr - сөмкелерді ілуге арналған ілгектердің сатысы;
K - ілмектердің біркелкі емес жүктелуін ескеретін коэффициент.

Көлбеу қойма шыбықтары қолданылатын аспалы қоймалардың
сыйымдылығы формула бойынша есептеледі
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𝑄𝑄𝑄𝑄 = ∑𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑м

                                                                                                       (16)

мұндағы ∑ - сақтау штангаларының жалпы ұзындығы;
d m - қаптың диаметрі.

Қоймаларды сақтау үшін қойма сыйымдылығы формула бойынша
анықталады

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑м 𝑘𝑘𝑘𝑘п𝐿𝐿𝐿𝐿                                                                                               (17)

мұндағы n - қаптың ұзындығы 1100 мм негізінде анықталатын
тіректердегі деңгейлер саны;

d м - қаптың диаметрі (500 мм);
k p - тірекке ілулі қаптардың тығыздығын ескеретін коэффициент (0,7-

0,8);
L - тіректердің жалпы ұзындығы, мм.

Таза киім қоймаларын жобалау кезінде дизайнердің міндеті - киімдерді
жинау пункттерінде сақтау мен таңдауды, сондай-ақ киімдерді көлік
құралдарына тиеу операцияларын мехикаландыру ( 4 7 , 4 8- сурет ) [ 28 ].

47 сурет
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48 сурет

Ішкі және ведомствоаралық жүк ағындарын ұйымдастыру принципі -
жүк ағындарының қиылысу саны минималды болған жағдайда киімді ең
қысқа жолмен тасымалдауды ұйымдастыру. Жобалау кезіндегі нақты
өндірістік жағдайлар мен санитарлық талаптарға байланысты таза және
ластанған киімнің көлік ағындарының қиылысын алып тастау қажет.

Әр бағыт бойынша ішкі және цех аралық жүк ағындарын жобалау
кезінде әртүрлі цехтар мен өндірістік аудандардан жүк аударымдарының
қосындысын ескере отырып, белгілі бір мехизация құралдарын қолдану
қажеттілігі анықталады.

Әр түрлі қуаттылықтағы кәсіпорындар үшін жүк тиеу-түсіру
жұмыстарын және цехішілік көлікті мехикаландыру құралдары мен түрлерін
таңдауды саралау керек. Мехикаландыру құралдары мен түрлерін дұрыс
таңдау үшін кәсіпорындардың мүмкіндігіне байланысты бір жұмысшыға
шаққандағы мехикаландырылған еңбектің үлесі мен мехизацияның қажетті
деңгейін нақты анықтау қажет.

Тонна-операциялық өлшеуіш ішкі жүк айналымын анықтауға арналған
өлшем бірлігі ретінде қызмет ете алады, яғни. жүк ағынының өнімі
(кәсіпорынның бір ауысымдағы өнімділігі) тиеу-түсіру жұмыстары санына
және тасымалдаудың орташа қашықтығына метрмен.

Өндіріс көлемі мен ішкі жүк айналымы арасындағы сандық
байланысты осы тәуелділіктерді зерттеу арқылы анықтауға болады. Өз
кезегінде ішкі жүк айналымы туралы білім ұйымдастыру және
мехикаландыру жобаларын жасау үшін, тиімділікті бағалау үшін және
мехизация құралдарына қажеттілікті кешенді жоспарлау үшін қажет.

Кәсіпорындарды мехикаландыру құралдарымен жабдықтау дәрежесі
формуламен есептелетін мехикаландыру деңгейімен сипатталады

утері =  𝑄𝑄𝑄𝑄тері 
𝑄𝑄𝑄𝑄

100                                                                                       (18)

мұндағы Q тері - барлық тасымалдау және сақтау түрлеріне арналған
мехикаландырылған жұмыс көлемі, т;

Q - тиеу-түсіру және тасымалдау жұмыстарының жалпы көлемі, яғни.
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Жүк тиеу-түсіру және тасымалдау жұмыстарының жалпы көлемі
формула бойынша есептеледі

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙ср 𝑛𝑛𝑛𝑛                                                                                                   (19)

мұндағы g - тасымалданған жүктің мөлшері, т;
l cf - тасымалдау қашықтығы, м;
n - жеткізілім саны.

Сонда мехизация деңгейін анықтайтын формула келесі форманы алады

утері =  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙ср 𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙ср 𝑛𝑛𝑛𝑛

100 = 𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑛𝑛𝑛𝑛

100                                                                     (20)

Химиялық тазарту кәсіпорнының цехтарындағы тауарлардың
қозғалысын мехикаландыру үшін өнеркәсіп, сауда, байланыс салаларында
қолданылатын және белгілі бір жобаға мамандандырылған әртүрлі көлік
құралдарын пайдалануға болады.

3.5. Химиялық тазалау және бояу кәсіпорындарының негізгі
техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің бірі - кәсіпорынның
қуаттылығы [29] .

Химиялық тазарту кәсіпорындарының (цехтарының) өндірістік қуатын
жылына (тоқсанда) өңдеуге болатын өнімнің максималды мүмкін саны
(тоннада) деп түсіну керек. Жабдықты пайдаланудың прогрессивті
нормаларына негізделген белгіленген жұмыс режимімен.

Кәсіпорынның өндірістік базалары тұрмыстық қызметтерді сату
көлемін жоспарлау үшін негіз болып табылады. Осыған байланысты
кәсіпорынның қуатын орынды есептеу және оны пайдалануды дұрыс
жоспарлау үлкен маңызға ие.

Химиялық тазалау кәсіпорнының өндірістік қуатын есептеудің
бастапқы деректері келесі мәліметтер:

1. Жабдықтың барлық паркі , осы жабдықтың қолданыста
болғанына қарамастан, жөнделуде немесе басқа себептермен жұмыс
істемейді. Қуатты есептеу кезінде, егер ол өндірістік бағдарламаны орындау
үшін пайдаланылмаса, эксперименттік цехтарда, зертханаларда, оқу
шеберханаларында орнатылған, күту режиміндегі жабдық есепке алынбайды.
Кәсіпорынның өндірістік қуаты жетекші технологиялық процестер
жүргізілетін жабдықтармен есептеледі. Осындай жабдық ретінде
майсыздандырғыш машиналар химиялық тазарту үшін, ал бояғыш жабдық
бұйымдарды бояуға арналған.

2. Жетекші жабдықтың қабылданған жұмыс режимі, оны
жылына жұмыс күнінің саны, ауысым саны, жұмыс ауысымының ұзақтығы
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деп түсіну керек. Қабылданған жұмыс режимі негізінде жетекші жабдықтың
жұмыс уақытының пайдалы қоры есептеледі.

3. Прогрессивті технологияны және өндіріс пен еңбекті
ұйымдастырудың озық әдістерін ескере отырып, жабдық өнімділігі бойынша
жетілдірілген техникалық стандарттар ретінде қолдануға болатын
жабдықты пайдаланудың прогрессивті стандарттары . Егер кәсіпорында
ондай мәліметтер болмаса, онда өнімнің бірлігіне кететін еңбек
шығындарының тұрақты индикаторлары (1 кг) қабылданады, ең жақсы
тоқсанда жетекші жабдыққа қызмет көрсететін ең озық жұмысшылардың 20-
25% қол жеткізеді.

Кәсіпорынның өндірістік қуаты формула бойынша химиялық тазарту
мен бояуға бөлек есептеледі

М = ТпВср
Тср

                                                                                                     (21)

мұндағы M - өндірістік қуат, кг;
T p - жетекші жабдықтың жұмыс уақытының пайдалы қоры, сағ;
Жылы Wed - өнімнің бір партияға орташа стандартты салмағы

жабдықтарды, кг осы түрін өңдеу;
T cf - өнімнің бір партиясын өңдеу циклінің орташа прогрессивті

ұзақтығы, сағ.

Егер жетекші жабдықтың орнында бірнеше типтегі машиналар
орнатылса, өндірістік қуаттылық машиналардың әр түрі бойынша бөлек
есептеледі және алынған нәтижелер шығарылады.

Кәсіпорынның өндірістік қуатын анықтау үшін мәліметтерді есептеу
тәртібін қарастырыңыз.

Жетекші жабдықтың пайдалы уақыт қоры - номиналды уақыт қоры (T n

) мен техникалық тұрғыдан сөзсіз уақыт шығындары арасындағы
айырмашылық .

Жабдықтардың жұмыс уақытының номиналды қоры күнтізбелік
қордан (365 немесе 366 күн) мереке күндері мен демалыс күндерін алып
тастаумен есептеледі.

Номиналды уақыт қоры әдетте сағатпен көрсетіледі. Ол үшін уақыттың
номиналды қорын жабдықтың қабылданған ауысым коэффициентіне, жұмыс
күнінің ұзақтығына және сол типтегі машиналар санына көбейту керек.

Техникалық уақытты жоғалтуға мыналар жатады:
- жұмыс уақытында жүргізілген жабдықты жөндеуге шығындар;
- жабдықты тазарту, оны жұмысқа дайындау, сүзгі ұнтағын жағу

уақыты және т.б.
Жабдықтарды жөндеуге арналған уақытты жоғалту жоспарлы-

профилактикалық кестелер, жөндеудің бір шартты бірлігі мен жабдықты
жөндеу күрделілігі тобы үшін белгіленген жұмыс күші нормативтері
негізінде анықталады.
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Жабдықтардың әр түрін жөндеуге кеткен уақыттың жалпы шығыны
формула бойынша анықталады

Ир =  ∑𝑡𝑡𝑡𝑡ремгА−𝑡𝑡𝑡𝑡н.вр

КнЧр
                                                                                        (22)

Мұндағы және p - жабдықты жөндеуге уақыт жоғалту, сағ;
T REM - уақыт жөндеу күрделілігіне бiр шартты бiрлiгiнiң жылына

жоспарланған профилактикалық техникалық қызмет көрсету кестесіне
көзделген жөндеу жұмыстарының әр түрлі түрлері үшін нормалар (тексеру,
кәмелетке толмаған, орта немесе күрделі жөндеу), сағ;

d - жабдықтың осы түрінің жөндеу күрделілігінің санаты (тобы);
А - жөндеу жұмыстарының ұқсас түрлерінің саны, дана;
t n.vr - жұмыс уақытында орындалған жөндеу жұмыстарының еңбек

сыйымдылығы, сағ;
K n - жөндеу жұмысшыларының өндірістік стандарттарды орындау

коэффициенті;
Ch p - бір машинаны бір уақытта жөндейтін жұмысшылар саны.
Машиналарды тазарту уақыты осы жұмыстарды ұйымдастырудың ең

жақсы әдістерін ескере отырып, осы немесе байланысты кәсіпорындардың
жұмыс тәжірибесі негізінде анықталады. Бірақ есептеу үшін алынған
мәліметтер белгіленген стандарттық стандарттардан жоғары болмауы керек.

Жабдықты тазартуға арналған уақыттың жоғалуы формула бойынша
анықталады

Ич = (Фн.м КсмА −
Ир
Тсм

)𝑡𝑡𝑡𝑡ч                                                                           (23)

Мұндағы және h - жабдықты тазартуға кеткен уақыт, сағ;
F nm - жылына бір машинаның номиналды уақыт қоры, күн;
K см - жабдықтың ауысымдық коэффициенті;
А - жетекші жабдықтардың бір типтегі қондырғыларының саны;
T см - жұмыс ауысымының ұзақтығы, сағ;
t h - ауысымда бір машинаны тазарту үшін уақытты жоғалтудың

жоспарланған нормативтері, сағ.

Көп станциялы қызметті ұйымдастырумен байланысты уақытты
жоғалту (I m.o ) жабдықты тазалауға арналған уақыттың жоғалуымен бірдей
формуламен анықталады, тек тазартудың уақыт бойынша жоспарланған
нормаларын (t h ) ауысымдағы көп станциялы қызмет шығындарының
нормативтерімен ауыстырады (t m.o ).

Соңғы мән көпстанциялы қызмет тізбектері негізінде анықталады.
Осылайша, жетекші жабдық үшін уақыттың пайдалы қоры формула

бойынша анықталады
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Тп =  Тн −  (Ир + Ич + Им.о )                                                                (24)

Майсыздандыру жабдығы бойынша бұйымдардың бір партиясының
орташа нормативтік массасы әдетте осы машиналардың типіне сәйкес
келеді.

Өнімдердің бір партиясын өңдеу циклінің прогрессивті ұзақтығын
анықтаған кезде, ең ұтымды жүктемелердің 20-25% -ы негізінде,
майсыздандыру кезінде ластану деңгейіне (екі рет жуу, үш рет жуу), ал бояу
кезінде, талшықтардың түріне байланысты әр түрлі жұмыс режимін ескеру
қажет. пайдаланылған бояғыштар және т.б.

Сондықтан, сіз алдымен жабдықтың әр жұмыс режимі үшін
прогрессивті цикл уақытын анықтап, алынған нәтижелерге сүйене отырып,
жабдықтың осы түріне арналған орташа прогрессивті ұзақтығын есептеуіңіз
керек.

Бұл орташа мән - бұл әр түрлі өңдеу режимдерінің орташа
арифметикалық цикл уақыты, олардың жалпы жұмыс көлеміндегі меншікті
салмақтарымен өлшенеді.

Өнімдерді бояуға арналған цехтардың (учаскелердің) өндірістік қуатын
есептеу кейбір ерекшеліктерге ие.

Құрғақ тазалаудан айырмашылығы, өнімдерді бояған кезде бір мезгілде
өңделген өнімдердің массасы жабдықтың түріне ғана емес, сонымен қатар
оның жұмыс режиміне, боялған талшықтардың түріне және бұйымдар
боялған түске байланысты болады. барлық осы жағдайлар бояу циклінің
ұзақтығына әсер етеді.

Бояу процесінің бұл ерекшеліктері өнімнің бір партиясы үшін орташа
стандартты салмақты және өңдеу циклінің орташа прогрессивті ұзақтығын
есептеу кезінде ескерілуі керек.

Әрбір талшық түріне және В бояу түріне арналған өнімдердің бір
партиясының стандартты салмағы формула бойынша есептеледі

В = 𝑉𝑉𝑉𝑉µ                                                                                                        (25)

мұндағы V - бояғыш баржалардың жұмыс қабілеттілігі;
µ ваннаға қабылданған модуль.

Кәсіпорынның өндірістік қуатын бір жыл ішінде болса да тұрақты
құндылық ретінде қарастыруға болмайды. Ол жабдық құрамының өзгеруіне
және оны жаңартуға байланысты сөзсіз өзгереді. Сондықтан кәсіпорындар
есептейді:

кіріс қуаты - кәсіпорынның жыл басындағы өндірістік қуаты;
шығыс қуаты - жыл соңындағы кәсіпорынның өндірістік қуаты;
орташа жылдық қуаттылық.
Кәсіпорынның кіріс қуаты жоғарыдағы әдіс бойынша есептеледі.
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Шығу қуаты М шығ жыл ішінде кіріс қуат ұлғаюына қосу және осы
сомадан зейнеткер қуатын шегеру арқылы есептеледі.

Мшығ = Мкір + (Менг + Мөс ) −  Мшығ                                                                               (26)

мұндағы M кір- кәсіпорынның кіріс қуаты, кг;
M кірісі - жаңа жабдықты іске қосуға байланысты қуаттың артуы, кг;
M қс - қолданыстағы жабдықтың өнімділігінің артуы, кг;
M шығ- бір жылдың ішінде жойылады, кг.

Формуладан көріп отырғанымыздай, жаңа жабдықты іске қосуға
байланысты қуаттылықтың өсуінен басқа, қолданыстағы жабдықтың
қуаттылығының өсуі де қарастырылған. соңғысы технологияны жетілдіруге
және өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруға байланысты ұйымдастырушылық-
техникалық шараларды жүзеге асыру кезінде қол жеткізуге болады, атап
айтқанда:

- жабдықты жаңарту есебінен жаңа технологияны, жаңа еріткіштер мен
бояғыштарды қолдану есебінен өңдеу циклінің ұзақтығын қысқарту кезінде;

- жеңіл және қатты ластанған өнімдердің арақатынасы өзгергенде,
өңделген өнімдер ассортиментінің құрылымы өзгереді (жоғарғы
ассортимент, жеңіл және т.б.);

- жабдықтың жұмыс уақыты өзгерген кезде (ауысым коэффициентінің
жоғарылауы, жұмыс күнінің ұзақтығының өзгеруі, жабдықтың жұмыс
уақытының жоғалуы азаюы)

Орташа жылдық сыйымдылық (M орташа ) кіріс сыйымдылығына орташа
жылдық өсімді қосу және осы сомадан орташа жылдық қуаттылықты шегеру
арқылы есептеледі.

Морт =  Мкір + Морт.өс − Морт.шығ                                                           (27)

Мұндағы M орт.шығ- қуаттың орташа жылдық өсімі;
М орт.қуат - орташа жылдық қуаттылық.

Орташа жылдық өсу және орташа жылдық қуаттылықты шығару,
сәйкесінше, жабдықтың жекелеген түрлері үшін орташа жылдық өсу мен
орташа жылдық қуаттылықтың жиынтығы ретінде анықталады.

Қуаттылықтың орташа жылдық өсуі жабдықтың әр типіне (бірлігіне)
арналған қуаттылықтың орташа айлық өсуін олардың берілген жылы жұмыс
істейтін қалған айларының тиісті санына көбейту арқылы есептеледі.

Морт.өс =  
∑Мввод 

, ℎр 
, +∑Мпр 
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,,

12
                                                                       (28)

мұндағы h ,
p және h ,,

p - жылдың қалған жұмыс айларының сәйкес
нөмірлері.
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Орташа жылдық қуаттылықты шығару жабдықтың әр түрі (бірлігі)
бойынша орташа айлық еңбекке қабілеттілігін берілген жылы аяқталмаған
айлардың тиісті санына көбейту жолымен есептеледі.

Морт.шығ =  ∑Мвыб ℎн.р

12
                                                                                 (29)

мұндағы h,P және h,, P-бір жылдағы қалған жұмыс айларының тиісті
саны.

Орташа жылдық қуаттылық - бұл жоспарланған кезеңге арналған
кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын анықтайтын факторлардың бірі. Осы
көрсеткіштер арасындағы арақатынас өндірістік қуаттарды пайдалану
дәрежесін сипаттайды.

Шығарылатын қуат кәсіпорынның жоспарланған жылға келесі жылға
арналған өндірістік мүмкіндіктерін сипаттайды және ұзақ мерзімді
жоспарлау үшін қолданылады.

Екінші техникалық-экономикалық көрсеткіш - жабдықтың жүктемесін
есептеу.

Химиялық тазалау кәсіпорындарында әр түрлі технологиялық
жабдықтардың едәуір бөлігі қолданылады, олардың көмегімен кіріс
тапсырыстар өңделеді. Өндірістік қуатты есептеу жанама түрде тек жетекші
жабдықты - майсыздандыру және бояу машиналарын пайдалануды
сипаттайды. сонымен бірге, кәсіпорынның сәтті жұмысы, тапсырыстардың
уақытылы және сапалы орындалуы бүкіл жабдықтар паркінің нақты
келісілген жұмысын болжайды. Машиналардың, станоктардың,
аппараттардың әр тобын пайдалануды жоспарлау жабдықтың жүктемесін
есептеуге негізделген.

Бұл есептеудің негізгі міндеті - кәсіпорында бар жабдықтардың қызмет
көрсетудің жоспарланған көлемінің орындалуын қаншалықты қамтамасыз
ететіндігін анықтау. Сонымен қатар, жабдықтың жекелеген түрлерін жүктеу
дәрежесі белгіленеді, оның артықшылығы немесе жетіспеушілігі
анықталады.

Жабдықтың жүктемесін есептеу үш бөлімнен тұрады:
1) компьютерлік уақыттың пайдалы (қол жетімді) қорын есептеу;                 
2) компьютерлік уақыттың қажетті қорын есептеу;                 
3) жабдықты пайдалану көрсеткіштерін есептеу.                 
Бірінші бөлім бірдей типтегі жабдықтың әр түрі үшін машиналық

уақыттың пайдалы (қол жетімді) қорын анықтайды. Бұл жағдайда белгілі бір
маркалы машиналар бірдей жұмыс параметрлері және ең алдымен бірдей
жұмыс уақыты бар бірдей типті болып саналады. Компьютерлік уақыттың
пайдалы қорын есептеу тәртібі жоғарыда талқыланды.

Екінші бөлімде жабдықтың әр түрі үшін жоспармен белгіленген
технологиялық операциялардың санын аяқтауға қажетті жұмыс уақытының
қоры анықталады.
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Компьютерлік уақыттың қажетті қорын қалыпты анықтау үшін қызмет
көрсету бірлігіне (технологиялық операция) уақыттың ақылға қонымды
нормаларын есептеу кезінде пайдалану маңызды болып табылады.

Бұл нормалар қызмет көрсету өндірісінің тиімділігін арттыру
тұрғысынан кәсіпорын жоспарлайтын барлық шараларды көрсетуі керек.

Өндірісті және еңбекті ұйымдастырудағы жоспарланатын өзгерістер,
қызметтер өндірісін мехикаландыру және автоматтандыру, мамандандыру
деңгейінің тереңдеуі - мұның бәрі өнімнің бірлігін өңдеуге уақыт
нормаларын анықтағанда ескерілуі керек.

Жабдықтардың әр түріне арналған машиналық уақыттың қажетті қоры
өнімнің бірлігінде өңдеу уақытының сәйкес нормасын осы өнімдердің
жоспарланған мөлшеріне көбейту арқылы есептеледі.

Үшінші бөлімде жабдықты пайдаланудың келесі негізгі көрсеткіштері
есептеледі:

1) жабдықтың жүктеме коэффициенті;                 
2) жабдықтың ауысым коэффициенті;                 
3) жабдықтың артық немесе жетіспеуі.                 
Жабдықтың жүктеме коэффициенті (K zag ) кәсіпорында бар

жабдықтың қаншалықты дәрежеде болатындығын көрсетеді және
қызметтерді өндіру көлемінің белгіленген жоспарының орындалуын
қамтамасыз етеді және машина уақытының қажетті қорын машина
уақытының пайдалы (қол жетімді) қорына бөлу арқылы есептеледі.

Кжүк =  Ттұт
Тп

                                                                                                (30)

мұндағы T cons - машина уақытының қажетті қоры, h;
T n - машиналық уақыттың пайдалы (ақшалай) қоры, сағ.

Жүктеме коэффициенті неғұрлым жақын болса, жоспарланған жылы
жабдық соғұрлым жақсы қолданылады.

Егер машина уақытының қажетті қоры машина уақытының пайдалы
(қол жетімді) қорынан көп болса, жабдықтың жүктеме коэффициенті бірден
үлкен болады. Коэффициенттің мұндай мәні кәсіпорында бар жабдықтың
берілген бағдарламаны орындау үшін жеткіліксіз екендігін білдіреді.

Жабдықтың ауысымдық коэффициенті қызмет көрсету көлемі
бойынша белгіленген жоспардың орындалуын қамтамасыз ету үшін
жабдықтың жұмысын қанша ауысыммен ұйымдастыру қажет екенін
көрсетеді.

Бұл коэффициент (К см ) жабдық бір ауысымда жұмыс істеп тұрған кезде
машина уақытының қажетті қорын пайдалы (қолда бар) қор уақытына бөлу
арқылы есептеледі.

Ксм = Тпотр
Тп.

                                                                                                  (31)
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онда T .
n - жабдық бір ауысымда жұмыс істеген кездегі машиналық

уақыттың пайдалы (ақшалай) қоры
Соңғы индикатор машина уақытының пайдалы (қол жетімді) қорын

кәсіпорын қабылдаған ауысым режиміне бөлудің мәні ретінде анықталады.
Жабдықтың артықтығы немесе жетіспеушілігі машина сағаттарында

және машиналарда анықталады.
Машина сағаттарындағы жабдықтың артықтығын немесе

жетіспеушілігін анықтау үшін, машиналық уақыттың пайдалы (қол жетімді)
қорынан машина уақытының қажетті қорын алып тастау қажет. Оң нәтиже
жабдықтың артықтығын, ал теріс нәтиже жабдықтың жетіспеуін білдіреді.

Машиналардағы жабдықтардың артықтығы немесе жетіспеушілігі
машина-сағаттың артықтығын немесе жетіспеушілігін бір машинаның
машиналық уақытының пайдалы (қол жетімді) қорына бөлу арқылы
есептеледі. Соңғы мән машина уақытының барлық пайдалы (қол жетімді)
қорын жабдықтың мөлшеріне қарай бөлу ретінде анықталады.

Жоғарыда есептелген көрсеткіштер кәсіпорынның барлық
жабдықтарын пайдалануға жан-жақты сипаттама береді. Сонымен, атап
айтқанда, кәсіпорын жабдықтардың қай түрлерін жеткіліксіз
пайдаланатындығы, қанша артық машиналар бар екендігі және
жабдықтардың қандай түрлеріне арналғандығы анықталды. Бұл жаңа
экономикалық реформа жағдайында кәсіпорын экономикасы үшін үлкен
маңызы бар қажетсіз жабдықты сату мүмкіндігі мен қажеттілігі туралы
мәселені уақытында шешуге мүмкіндік береді.

Есептеулерде өндірістік бағдарламаны орындау үшін жабдықтың
жетіспеушілігі көрсетілген жағдайда (жүктеме коэффициенті біреуден көп, ал
машина-сағаттар мен машиналарда жабдық жетіспейді), кәсіпорында қызмет
көрсету көлемі бойынша белгіленген жоспардың орындалуын қамтамасыз
ететін нақты шараларды белгілеу қажет.

Бұл шаралар бірінші кезекте ішкі резервтерді неғұрлым толық
пайдалануға бағытталған болуы керек:

- жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіру және осының
негізінде машина уақытының пайдалы қорын көбейту;

- қызмет көрсету бірлігіне уақыттың қысқаруын қамтамасыз ететін
өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру бойынша қосымша шараларды
өткізу (технологиялық операциялар).

Егер бұл шаралар жеткіліксіз болса, онда кәсіпорын тиісті
жабдықтардың қорын көбейтуі керек.

Өндірістің маусымдық сипатына байланысты химиялық тазарту
кәсіпорындары жабдықтың жалпы жүктемесін бір жылға және
тапсырыстардың максималды түсу кезеңдеріне (айына, тоқсанына) жоспарлы
есептеулер жүргізуі керек. Мұндай есептеулер жылдың әр кезеңдерінде
кәсіпорынның өндірістік мүмкіндіктерін дәлірек бағалауға мүмкіндік береді.

Өндірістік қуаттылықты пайдалануды жақсартудың негізгі жолдары
жабдықтың жұмыс уақытын тиімді пайдаланумен және уақыт бірлігінде
жабдықтың қуатын анағұрлым толық пайдаланумен байланысты.
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Осыған сәйкес химиялық тазарту жабдықтарының келесі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері:

1) уақыт бойынша жабдықты пайдалану коэффициенті (үлкен жүктеме
коэффициенті);                 

2) қуаттылық бойынша жабдықты пайдалану коэффициенті (қарқынды
жүктеме коэффициенті);                 

3) жабдықты жиынтық (интегралды) пайдалану коэффициенті.                 
Жабдықты пайдалану коэффициенті (K ext ) жабдықтың нақты жұмыс

уақыты жоспарланғанға қаншалықты сәйкес келетінін көрсетеді және
формула бойынша есептеледі

Кэкст = Тф
Тпл
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мұндағы T f - жабдықтың нақты жұмыс уақыты;
T pl - жоспарға сәйкес жабдықтың жұмыс уақыты.

Жабдықтың қуатын пайдалану коэффициенті берілген жабдықта
өңделген өнімнің нақты саны осы жабдықтың сол уақыт кезеңіндегі
өндірістік мүмкіндігіне қаншалықты сәйкес келетіндігін немесе басқаша
айтқанда, жабдықтың қуаты уақыт бірлігіне қалай жұмсалатынын көрсетеді.

Бұл коэффициент өңделген өнімнің нақты санын жабдықтың нақты
жұмыс уақыты кезінде өңделуге тиісті көлемге жоспарланған
мөлшерлемелер бойынша бөлу арқылы есептеледі.

Жабдықты қуат бойынша пайдалану коэффициенті (K int ) формула
бойынша анықталады

Кинт =  ОфНпл
Тф

                                                                                              (33)

Мұндағы f - өңделген өнімнің нақты саны;
N pl - жабдықтың берілген түріне бір өнімді өңдеуге арналған уақыттың

жоспарланған жылдамдығы, сағ.

Жабдықты пайдалану коэффициенті ( Kw ) жалпы жабдықтың
жұмысын сипаттайды және алғашқы екі фактордың туындысы ретінде
есептеледі.

Ксв =  КэкстКинт                                                                                         (34)

Химиялық тазарту кәсіпорындарын жобалаудағы маңызды
міндеттердің бірі - прогрессивті технологиялық процестерді, өнімділігі
жоғары жабдықтарды енгізу, өндірісті заманауи ұйымдастыру, тиеу-түсіру,
тасымалдау және сақтау жұмыстарын мехикаландыру арқылы еңбек
өнімділігінің өсуін қамтамасыз ету.
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Технологияны және өндірістік жабдықты таңдау кезінде өнімдерді
сапалы өңдеуді қамтамасыз ету талаптарын ғана емес, сонымен қатар қымбат
еріткіштерді толық, ұтымды және ұқыпты пайдалану қажеттілігін
басшылыққа алу қажет.

3.6. Химиялық тазалау және бояу кәсіпорындарын жобалаудың
қазіргі жағдайы

1990 жылдарға дейін мемлекеттік меншікті химиялық тазартқыштар
мен кір жуатын орындардың тұрақты моделі болды. Бұл мемлекеттік, үлкен
кір жуатын фабрикалар, тұтынушыларға мүмкіндігінше жақын қабылдау
пункттерінің кең желілері бар химиялық тазарту фабрикалары және
тұтынушыларға тікелей қол жеткізе алатын, көбіне өз-өзіне қызмет
көрсететін үлкен бос химиялық тазалағыштар мен кір жуатын орындар [32].

90-жылдардың басында бұл құрылым құлдырады, фабрикалар - кір
жуатын орындар, химиялық тазартқыштар мен қабылдау орталықтары
жекешелендірілді және жиі қайта жасалды. Тек 90-шы жылдардың аяғында
химиялық тазарту және жеке кір жуу қызметі жаңа форматта жандана
бастады. Заманауи импорттық жабдықтармен, озық технологиялармен және
жоғары сапа стандарттарымен жаңа шағын химиялық тазартқыштар құрыла
бастады [33].

Қазіргі кезеңде ТМД елдерінде және алыс шетелдерде химиялық
тазарту және бояу қызметтерімен халыққа қызмет көрсетудің осындай
формасы үлкен дамуға ие.

Қазіргі кезеңде химиялық тазарту және бояу кәсіпорнын жобалау
кезінде химиялық тазартқыштарға қойылатын басты талап, жаңа аймақтарды
іздеу - бұл жеке тұрғын емес ғимаратқа орналастыру, тұрғын үйлерден
кемінде 50 м. Бірінші қабатқа (жертөлеге немесе жертөлеге) орналастырған
жөн, өйткені едендегі жұмыс жүктемесі 15000 Н / куб дейін. м. Өндіріс
орындарының көлеміне қойылатын талаптар бар - кем дегенде 15 текше метр.
бір жұмысшыға шаққанда, төбенің биіктігі - 3,2 м-ден кем емес.Бөлмеде,
басқалармен қатар, екі апаттық шығу керек.

Жалпы минималды ауданы 150-250 шаршы. м, оның ішінде: өндірістік
үй-жайлар; Келушілерге арналған зал; Қоймалар; Әкімшілік үй-жайлар;
Өндірістік үй-жайларды әрлеу. Ол санитарлық стандарттардың талаптарына
сай болуы керек, атап айтқанда: қабырғалары жылтыр плиткалармен
қапталған немесе су өткізбейтін бояумен боялған; төбелер суға төзімді
бояумен боялған; едендер гидрооқшаулағышпен ылғалға қарсы, шаңсыз
жабынмен жабылған.

Сыртқы байланыс:
● Электр қуаты. Су - суық, тұтыну 0,5-1,0 текше метрге дейін. м / сағ.

Ағынды сулар - кәдімгі (қалалық), ағызу диаметрі - 70-100 мм, ағызу көлемі
тұтынуға тең.                  

● Жылыту және ыстық сумен жабдықтау.                  
Ішкі байланыс.
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● 10-15 айырбастау жылдамдығымен жабдықтау және шығару
желдеткіші, жарықтандыру құрылғылары, жабық еден, жарық 750 лк дейін.                  

● Бу генераторының жұмыс қысымы - 5-6 бар, компрессор - 10-12 бар.
Вакуумдық қондырғыдағы вакуумдық депрессия - 0,5-0,6.                  

Үй-жайлар.
● Дәретханалар, жуынатын бөлмелер, душ бөлмелері, киім

ауыстыратын бөлмелер және тамақ ішетін орындар.                  
Электрлік химиялық тазартқыштарға арналған жабдық негізгі, әрлеу

және қосалқы болып бөлінеді - химиялық тазалау және кір жуу үшін бөлек.
Осы тәсілмен табиғи сұрақ туындайды: химиялық тазалау мен кірді әр түрлі
машиналармен жабдықталған болса, оларды бір шаңырақ астында біріктіру
орынды ма? Осы екі байланысты кәсіптің бірігуі кездейсоқ емес,
экономикалық тұрғыдан негізделген екен. Химиялық тазалау мен жуудың
кейбір элементтері қабаттасады: барлық төменгі курткаларды тазалау мүмкін
емес. Сізге бәрібір жабдықты сатып алу керек болады, сондықтан оны мұқият
пайдалану мағынасы бар.

Кір жуу тиімділігі жағынан химиялық тазалаудан 20% төмен, ал қызмет
түрлерін жинақтау - заман талабы. Жабдық негізгі және капиталды қажет
ететін элемент болғанымен, оны сол жерде тоқтату мүмкін емес. Егер
қалғаны дұрыс ұйымдастырылмаған болса , тіпті ойластырылған тексерілген
жабдық өз режимінде жұмыс істемейді .

Химиялық тазалау және кір жуу қызметтерін ұсынатын
компаниялардың санаттары:

1) Құрғақ тазалағыш машинаны қоспағанда, мини құрғақ тазалау
(техникалық жабдық: аралас үтіктеу үстелі, манекен, дақтарды кетіретін
жабдық, орау жабдығы). Шағын өндіріс алаңы бар қабылдау пункті.

2) Химиялық тазалау салоны (химиялық тазалау мен кірдің барлық
өндірістік циклдарын ескере отырып). Өндіріс аймағы және тұтынушыларды
қабылдау залы.

3) Кір жуатын комбайн / зауыт (жуу және үтіктеудің барлық циклдарын
ескере отырып) Өндіріс аймағы.

4) клиенттерге қызмет көрсету пункті (филиалы). Өндіріс алаңы мен
техникалық жабдықтар жоқ.

Бүгінгі таңда химиялық тазарту саласында да, кір жуу саласында да
тапсырыстардың едәуір бөлігі корпоративті клиенттерден келеді. Бұл
тапсырыс уақытының көп бөлігі (97% -ке дейін) ел тұрғындарынан келген
Кеңес Одағы кезінен айтарлықтай ерекшеленеді.

Сақтандыру тәжірибесінің болмауы нарықтағы үлкен проблема.
Тұтынушылар қорқынышты заттармен химиялық тазартқыштар мен кір
жуатын орындарға сенеді. Тұтынушыларға деген сенімсіздіктің жоғары
деңгейі бұл нарық үшін негізгі проблема болып табылады.

Кеңес үкіметі кезінде кір жуу өнеркәсібі заманауи жабдықтармен
жабдықталған қуатты жүйе болды. Алайда, елдің күйреуі көптеген
өндірістердің, соның ішінде кір жуудың құлдырауына әкелді. Соңғы 20-25
жыл ішінде химиялық тазарту мен кір жуатын орындардың саны орта
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есеппен 6 есеге азайды, бұған тапсырыс санының күрт төмендеуі себеп
болған. Бүгінгі күннің өзінде кейбір аймақтарда, әдетте, ішкі аудандарда кір
жуатын кәсіп төмен табысты болып саналады.

Алайда, даму болашағы айқын. Жақында жеке клиенттерге де,
қоғамдық тамақтандыру мекемелеріне де қызмет ете алатын жеке химиялық
тазартқыштар мен кір жуатын орындар өте танымал болды. Бүгінгі таңда өз
кірлеріңізді ашу - бұл пайдалы инвестиция. Шынында да, жүргізілген
зерттеулерге сүйене отырып, халықтың кір жуатын кәсіпорындармен
қамтамасыз етілуі 50-60% құрайды, ал сұраныс үнемі өсуде. Шағын кір
жуатын орындар өзін жақсы дәлелдеді. Мұндай кәсіпорындарда міндетті
түрде ауысымына 150-200 кг зығыр матаны өңдейтін кір жуатын кәсіптік
технологиялық жабдықтар орнатылады. Мұндай шағын кәсіпорын сіздің
ауданыңыздың тұрғындарына қызмет көрсете алады және сонымен қатар
тамақтандыру мекемелерінің тапсырыстарын орындай алады.

Алайда, кір жуатын орынның тағы бір түрі бар - өзіне-өзі қызмет ететін
кір жуатын орындар. Мұндай кәсіпорынды ұйымдастыру үшін монеталар
акцепторларымен жабдықталған мамандандырылған қондырғылар орнату
қажет. Жұмыс принципі қарапайым, барлық кір жуғыш машиналар
компьютерге қосылған, ол су мен жуғыш заттарды тұтынуды есепке алады,
жабдықтың жұмысын бақылайды, сонымен қатар ақша айналымын
басқарады.             

Бір қызығы, машиналар әр түрлі жетондарды қабылдау үшін
бағдарламалануы мүмкін. Мысалы, клиенттер ағыны минималды болған
кезде бір баға белгіленеді, ал келушілер көп болған жағдайда басқа баға
белгіленеді.

Кір жуу жұмысын ұйымдастырудың осы қағидасын қолданған кезде
кішкене кафе ашуды ойлау керек, өйткені адамдар кір жуылғанша күте
береді, сол арқылы кірді тұрақты клиенттер қамтамасыз етеді.

Өзіне-өзі қызмет көрсететін кір жуатын орындардың маңызды
артықшылығы - қызмет көрсететін персоналдың көп мөлшерін жалдаудың
қажеті жоқ, өйткені жуу процесін тұтынушылар өздері бақылайды.

Сонымен қатар, өзіне-өзі қызмет көрсететін кірде клиент кірді
жуғаннан кейін бірден ала алады, тапсырыс үшін жинау орнына бармайды.
Орталықтандырылған кір жуудың бірқатар оң жақтары бар. Біріншіден, кірді
сол бөлмеде жуады және кептіреді, және бұл жабдық дұрыс таңдалған және
өндіріс процесі дұрыс ұйымдастырылған жағдайда, жабдық пен
жұмысшылардың жалақысына ақша үнемдеуге болады. Сонымен қатар,
үлкен жүктемесі бар кәсіби кір жуғыш машиналар қарапайым тұрмыстық кір
жуғыш машиналармен салыстырғанда жуғыш заттардың, судың және электр
энергиясының шығынын үнемдеуге мүмкіндік береді.                           

Клиенттердің көп санына қызмет ету үшін бірнеше қабылдау
пункттерін ашқан дұрыс болар еді. Қонақ үйлермен, қонақ үйлермен және
қоғамдық тамақтандыру орындарымен ынтымақтастық, тәжірибе
көрсеткендей, олар кір жуу қызметтерінің ең көп тұтынушылары болып
табылады, жеке көлікті қажет етеді.
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Пиццерияда, мейрамханада немесе асханада ашылған өзіңіздің кір
жуатын орындарыңыз әрдайым сұранысқа ие болады және өзін ақтайды.
Шынында да, тамақтану мекемелері үшін формалар мен дастарханның
тазалығы - бұл сәттіліктің кепілі.

Немесе керісінше, қоғамдық тамақтандыру орындарын жобалау және
жабдықтау кезінде кір жуатын орынды алдын-ала жоспарлаңыз.

Кір жуу нарығының баяу дамуын тұтынушының ерекше
менталитетімен түсіндіруге болады.

Біріншіден, дамыған елдердің көпшілігінде тұрғындар электр қуаты
мен суды үнемдеуге дағдыланған, сондықтан кір жуатын орындарды
күнделікті мәселелердің бюджеттік шешімі деп санайды.

Екіншіден, дамыған елдерде адамдар ұтқырлыққа және жиі қозғалуға
бейім, сондықтан көптеген үйлерде кір жуғыш машиналар жоқ, ал Қазақстан
үшін бұл техника қажеттілік болып табылады.

Үшіншіден, шетелдік кір жуатын орындар қызметтердің кең спектрін
ұсынады және бірінші кезекте олардың келушілеріне уақытты үнемдеуге
бағытталған, бұл Қазақстан тұрғындары үйренбеген.

Өмір динамикасы қалыптасқан әдеттер мен тенденцияларды
өзгертетінін атап өткен жөн. Көбірек адамдар кір жуатын орындардың
артықшылықтарын бағалайды және олардың қызметтерін пайдаланады.
Халықтың әр түрлі санаттары кір жуатын орындардың клиенттері болып
табылады: студенттер, жұмысшылар, демалушылар, жалға алушылар, орташа
табысы бар адамдар. Кір жуатын орындардың 90% клиенттері жеке адамдар,
қалған 10% таза сүлгілерге, зығыр маталарға, арнайы киімге мұқтаж
компаниялар алады: бұл сұлулық салоны, кафе, қонақ үй және т.б.

Шетелдік тәжірибе тұрмыстық қызмет көрсетудің көптеген
салаларында химиялық тазартқыштардың сәтті жұмысын растайды. Батыста
және Еуропада химиялық тазарту - бұл қажетті қызмет. Бүкіл өркениетті
әлемде халыққа тұрмыстық қызмет көрсету саласы адамдардың өмірін және
елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде маңызды рөл
атқарады.

Химиялық тазарту қызметін ұсынатын кәсіпорындарда өндіріс
процесінің технологиясы және қолданылатын жабдық түрлері қолданыстағы
санитарлық ережелердің, гигиена стандарттарының және технологиялық
процестер мен өндірістік жабдықтардың тиісті нормативтік құжаттарының
талаптарына сәйкес келуі керек. Өндірістік, қосалқы және санитарлық-
тұрмыстық үй-жайлар қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына
сәйкес мехикалық индукциясы бар жабдықталған және пайдаланылған
желдеткішпен жабдықталуы керек.             

Химиялық тазалау қымбат және көлемді заттарды, сондай-ақ теріден
жасалған бұйымдар сияқты химиялық өңдеудің ерекше жағдайларын қажет
ететін киімдерді тазартуға мүмкіндік береді. Көбінесе ол кірдің
функцияларын біріктіреді. Мәселен, Голландияның халқы бүгінде 17
миллионды құрайды. адам. Химиялық тазалау және кір жуатын кәсіби
қызметтер нарығы жетілген; Мұнда 330 кәсіпорын мен 3500 қабылдау
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пункттері жұмыс істейді. Өнеркәсіпте жылдық айналымы 147 миллион
еуроны құрайтын 2890 адам жұмыс істейді .

Нидерландының тоқыма өңдеу кәсіпорындарының қауымдастығы
(NETEX) 2012 жылы жүргізген елдің тұтыну нарығының зерттеулерінен
көрініп тұрғандай, бүгінде химиялық тазартқыштың иесі өзінің
тұтынушысын химиялық тазалау ыңғайлы және оның әдеттеріне сәйкес
келетіндігіне сендіруі керек. және өмір салты. Мұнда құзыретті жарнамалық
науқаннан басқа, көп нәрсе кәсіпорынның технологына байланысты, өйткені
химиялық тазартуда әр түрлі заттар бар және оның міндеті тұтынушылардың
қасиеттерін өнімге қайтаратындай және оларға зиян келтірмейтіндей
өңдеудің оңтайлы режимдерін таңдау болып табылады.

Италия Германиямен бірге химиялық тазартуға және кір жууға
арналған жабдық шығаруда танымал көшбасшылардың бірі болып табылады.
Жапониямен қатар Италия халықты химиялық тазарту және кір жуу бойынша
кәсіби қызметтермен қамтамасыз етуде жетекші орынға ие. Бүгінгі күні
Италияда 60,8 миллион тұрғын бар және 14000 жуық химиялық тазарту
кәсіпорны бар, бұл химиялық тазалағышқа шамамен 4 300 адамнан келеді.
Соңғы әлемдік дағдарысқа дейін Италия салалық кәсіпорындардың
қызметтерін көрсету жағынан бірінші орынды сенімді түрде иеленіп, өткен
жылы Жапониядан айырылып қалды. Елдегі саладағы кәсіпорындардың саны
бойынша Италия әлемде үшінші орында - сол Жапония мен АҚШ-тан кейін.

Шетелдік тәжірибе тұрмыстық қызмет көрсетудің көптеген
салаларында химиялық тазартқыштардың сәтті жұмысын растайды. Мысалы,
АҚШ пен Батыс Еуропада бұл бизнес модельдер кір жуу және химиялық
тазарту сияқты сегменттерде кең таралған.

Барлық тұтынушылық қызметтер әлеуметтік бағытталған, олардың
экономикалық пайда мен мемлекеттік меншік ретіндегі мәні үнемі өсіп
отырады, сондықтан тұтынушыларға қызмет көрсету саласы қызмет көрсету
секторының негізгі компоненттерінің бірі болып саналады.

Химиялық жуу және тазалау қызметін мамандандырылған
кәсіпорындар ұсынады, олардың қызметі қатаң регламенттелген, химиялық
тазалаудың технологиялық процестерінің барлық жиынтығы және басқа
өндірістік функциялар ұлттық стандарттарды қоса алғанда, тиісті
нормативтік құжаттармен реттеледі.

«Химиялық тазалау» және «Кір жуу» қызметтері жеке тұтынушыларға
да, кәсіпорындарға да ұсынылуы мүмкін, мысалы, қонақ үйлер,
мейрамханалар, ауруханалар, қарттар үйі және т.б. Сонымен қатар, химиялық
тазалауды тұрғындар көбірек пайдаланады, ал «Кір жуу» қызметі зығыр »-
мамандандырылған.

Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің мәліметтері бойынша
2017 жылдың соңында 6096 кәсіпорын «басқа да жеке қызметтер»
экономикалық қызметінің негізгі түрімен Қазақстан Республикасының заңды
тұлғалары мен филиалдарының іскерлік тізіліміне тіркелген. 2017 жылдың
соңында тіркелген кәсіпорындар саны 6096 бірлікті құрады, бұл 2016
жылмен салыстырғанда 8,6% -ға жоғары.
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Талданып отырған кезең ішінде осы қызмет түріндегі кәсіпорындар
санының өсуінде тұрақты оң тенденция байқалады.

Қазақстандағы Алматыдағы химиялық тазартқыштар тізбегінде
өнімдерді химиялық тазарту итальяндық жабдықты қолдану арқылы жүзеге
асырылады. Зат қабылданғаннан кейін, химиялық тазалау қызметкерлері
келесі әрекеттерді орындайды: олар күтім жапсырмасымен танысады,
сұрыптайды. Өнімді химиялық тазалаудан бұрын дақтарды кетіру жүзеге
асырылады. Осыдан кейін киімді құрғақ еріткіш сұйықтықтары бар ортада
тазартатын химиялық тазалау машинасына батырады.

Химиялық тазалау «Керемет» Тазалық Орталығы химиялық тазарту,
суды тазарту, кір жуу және киімді қалпына келтіру бойынша қызметтердің
кең спектрін ұсынады. Keremet тазалық орталығының артықшылығы - әр
тапсырманы, әр жағдайды шешуге жеке көзқарас; ыңғайлы орналасуы бар
жинау пункттерінің кең желісі; ұтқырлық және жоғары қызмет деңгейі (
Cурет 4 9 , 50 ).

49 сурет

50 сурет

Диаграмма 1 «Басқа жеке қызметтер» ОКЕД тіркелген кәсіпорындар
мен жеке кәсіпкерлер саны Дереккөз: Қазақстан Республикасы Статистика
комитеті 2-диаграмма. 2018 жылдың қыркүйек айының соңында басқа жеке



271

қызметтер көрсететін кәсіпорындарды олардың өлшемдеріне қарай бөлу
(бірлік, үлес%) [44].

Талданатын қызмет түріндегі тіркелген кәсіпорындардың 39 728 бірлігі
(99,6%) 50-ден аз жұмысшылары бар шағын кәсіпорындар. 118 кәсіпорын
(0,3%) орташа, ал 39 кәсіпорын (0,1%) жұмысшылар саны бар ірі

3.7. Жұмыс сапасын бақылаудың түрлері мен әдістері

Киімді химиялық тазарту және бояу процесінің барлық кезеңдерінде
өнімнің сапасын бақылау жүргізілуі керек.

Қызмет жеткізуші өнімді құрғақ тазалаудан және киімді бояудан кейін
үздіксіз бақылау әдісімен тексереді.

Табиғи немесе жасанды жарықтандыру кезінде көлденең беті бар
үстелге тексеру жүргізіледі.

Қолданыстағы стандарттың талаптарына сәйкес келмейтін өнімдер
сәйкессіздіктерді жою үшін түзету шаралары үшін қайтарылуға жатады.

- Өнімдегі хлорорганды еріткіштердің қалдық құрамын бақылау,
белгіленген тәртіпке сәйкес сынақ зертханасында оларды кейіннен газды
хроматографиялық талдаумен қоймадағы өнімнің іш киім кеңістігінен ауа
сынамаларын алу арқылы жүзеге асырылады.

- мамықтан жасалған бұйымдардың массасы өнімдерді химиялық
тазалаудан бұрын өлшеу және одан кейін қызмет көрсетушінің негізінде
автоматты емес жұмыс шкаласында МЕМСТ арнайы (1) дәлдік класына
сәйкес рұқсат етілген абсолютті қателік шектерімен анықталады.

- Жуғыштығын анықтау, мата үлгілерінің ластану процедурасына
сәйкес, бұрын суспензиямен ластанған жүн матаның дайындамасынан
кесілген, өлшемдері 6 х 9,5 см болатын үлгілерде жүзеге асырылады. Кез-
келген ассортименттің қайта өңделген өнімдеріне арналған жуғыш заттың
рұқсат етілген максималды индикаторының мәні:

1. перхлорэтиленмен өңделгенде - кемінде 60%
2. көмірсутекті еріткіштерде, силиконды еріткіштерде, сулы ерітінділер

ортасында акваны тазарту және биологиялық тазарту технологиясы бойынша
өңдеу кезінде - кемінде 30%.

- Құрғақ тазалаудан өткен өнімдер таза, дақтардан, жолақтардан,
галостан, еріткіш пен дақ кетіргіштердің иісінен, бөтен талшықтардан,
үлпектер мен шаңнан таза болуы керек.

- Өнімдер өзінің бастапқы пішінін, тұтастығын, түсін, өрнегін және
бедерін сақтауы керек.

- Бұйымдар құрғақ, жақсы үтіктелген, әжімдерсіз, бұрмалануларсыз,
бүктемелерсіз, тігістердің қисаюы және тігін дизайнына зиян келтірмеуі
керек.

- Шалбарда бүктеу сызығы шалбардың алдыңғы және артқы
жартысының ортасында орналасуы керек және оларды бүкіл ұзын бойымен
қысу керек.
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- Жасанды теріден жасалған бұйымдарда қадалар терінің қолтаңбасын,
жылтырлығын, серпімділігі мен бағытын сақтауы керек.

- Табиғи теріден жасалған бұйымдар мен олардың бөлшектері
жылтырлығы мен бастапқы пішінін сақтауы керек.

- Былғары мен теріден жасалған бұйымдардың химиялық тазартудан
және бояу ерітінділерімен әрлегеннен кейінгі бетінде сызықтар болмауы
және ұзаққа созылатын түске ие болуы керек.

- Джерси өзінің бастапқы көлемі мен пішінін сақтауы керек, құлап
кеткен ілмектер мен ұзартылған орындар болмауы керек.

- Құрғақ тазалаудан өткен өнімдерде сұр түсті шөгінділер болмауы
керек.

Fe туралы өнімдерін тазалау кейін orbtsiya ластану кестеде көрсетілген
осы сәйкес келуі тиіс 50

Кесте 50 - Стандарттар D туралы orbtsii өнімдерін тазалау кейін
Түс Резорбция жылдамдығы Сұр реңктегі мектеп ұпайлары
Ашық түсті 5.0 5
Сұр 10.0 4
Қараңғы 15.0 3

Ескерту: сұр шкала - бұл ақ түстің жарықтығының стандарттары
ретінде кесте түрінде орналастырылған сұр реңктерінің шкаласы. Сұр
стандарттардың шкаласы МЕМСТ 9733.0 сәйкес боялмаған үлгілердің
бастапқы түсінің және көлеңкелеу дәрежесінің өзгеруін сипаттайды.

- Дайын өнімдер әжімдерге төзімді, суға және кірге қарсы,
антистатикалық болуы керек.

а) арнайы өңдеуден кейін матаның су өткізгіштігі индексінің мәні
(тұрақтылық нормасы) су бағанының кемінде 200 мм болуы керек.

б) антистатикалық емдеумен матаның меншікті электрлік кедергісі
2х109 Омнан аспауы керек.

- Химиялық тазалау шарттары сызықтық өлшемдердің сақталуын
қамтамасыз етуі керек.

Сызықтық өлшемдерді өзгертуге рұқсат етіледі:
а) тігін және трикотаж үшін - 2%
б) кілемдер мен былғары мен тері үшін (оның ішінде жасанды) - 3%.
- Өнімдерді бояу МЕМСТ 9733.4 бойынша су тазартуға және МЕМСТ

9733.13, МЕМСТ 27323 сәйкес химиялық тазартуға төзімді болуы керек.
Былғары мен тері өнімдерін бояғыш ерітінділерімен әрлеу МЕМСТ

938.29, МЕМСТ 9733.27, МЕМСТ 53015 сәйкес тұрақты болуы керек.
- Химиялық тазалаудан кейін келесілерге рұқсат етіледі:
1. өнімді химиялық тазалауға қабылдаған кезде анықталған ақаулар;
2. өндіріс технологиясын бұзу нәтижесінде пайда болған жасырын

ақаулар, оның ішінде бұйымды тігу кезінде бекітудің жабысқақ әдісін
қолдану кезінде, табиғи эксплуатациялық тозу және пайдалану кезінде
бұйымға дұрыс күтім жасау нәтижесінде;
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3. ескі, дақтарды кетіруге жарамсыз, соның ішінде бояудан, қалыптан,
желімнен, сиядан, шарикті және гельді қаламдарға арналған пасталар,
маркерлер мен майлар, дәрі-дәрмектер мен косметика, үйдегі кірді әртүрлі
тоқыма материалдарынан, бұйымдардан тазарту түпнұсқа былғары мен
теріден.

4. өнімнің ең көп тозатын орындарындағы түрлі-түсті реңктің өзгеруі;
5. Жасанды барқыт пен барқыттан жасалған бұйымдардың бетінен

қаданың ішінара жоғалуы;
6. жолдың ластануынан бұйымдарға оймалау;
7. барлық түрдегі материалдардан жасалған бұйымдарда ақшыл

жолақтар және қажалу (жеңдер, жеңдер, бүйір тігістер, жағалар, қалта,
бұйымның төменгі бөлігі);

8. термен, химиялық заттармен, атмосфералық жағдайлармен ұзақ
уақыт әсер ету нәтижесінде пайда болатын сарғыштық және түс өзгеруі,
сонымен қатар химиялық тазартудан кейін пайда болатын шаш сызығының
табиғи қартаюынан;

9. әр түрлі материалдардан жасалған бұйымдардың тұтастығын бұзу,
ұзақ уақыт тозу нәтижесінде немесе құрт тазалаудан кейін көрінетін күйе
құрттары мен темекі күлімен зақымдалған жерлерде формаға ілмектер
түсіру;

10. қайталанатын тоқыма материалдарынан жасалған бұйымдардағы
бүктемелер және деламинация, ұзақ мерзімді пайдалану кезінде пайда болған
немесе бұйымдар өндірісіндегі қайталау технологиясын бұзған;

11. үйдегі су ерітінділері бар өнімдерді өңдеу кезінде пайда болған
ағып кету, матаның деформациясы, бүктемелер, киіз басу, ою және бояу.

Қауіпсіздік талаптары
1. Жұмыс аймағындағы ауаға қойылатын санитарлық-гигиеналық

талаптар МЕМСТ 12.1.005 сәйкес келуі керек.
Перхлорэтилен ортасында химиялық тазалаудан өткен бұйымдардағы

еріткіштің қалдық құрамы МЕМСТ е12.1.005 сәйкес жұмыс аймағының
10мг/м3 ауасындағы еріткіш буларының шекті рұқсат етілген
концентрациясынан (П Д К) аспауы тиіс.

3. Органикалық еріткіштер ортасында химиялық тазартуға және арнайы
химикаттармен бүлдіршіндерге арналған киімдер мен жұмсақ
ойыншықтарды өңдеуге жол берілмейді.

4. Химиялық тазалау кезінде қолданылатын химиялық заттар мен
еріткіштер нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі, пайдалану
туралы нұсқаулықта және белгіленген заңнамаға сәйкес жасалған, олардың
қауіпсіздігін растайтын құжаттарда болуы керек.

Қоршаған ортаны қорғау талаптары
1. Химиялық тазалау және бояу қызметінің экологиялық қауіпсіздігі

қоршаған ортаны қорғаудың белгіленген талаптарын: кәсіпорынның
аумағына, техникалық жай-күйіне және үй-жайларына күтім жасау, сондай-
ақ желдету, сумен жабдықтау, канализация және басқа да факторларға сәйкес
МЕМСТ 12.2.084 сәйкес қамтамасыз етілуі керек.
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2. Химиялық тазалаудан шыққан қалдықтарды жою керек.
3. Суды тазарту мен бояуды қолданған кезде ағынды сулардағы

ластаушы заттардың мөлшері өндірістік сарқынды суларға қойылатын жалпы
талаптарға сәйкес келуі керек.

3.8. Химиялық тазалаудың технологиялық процестеріне
қойылатын қауіпсіздік талаптары

Химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарының цехтарында жұмыс
өте мұқият болуды қажет етеді, өйткені бұл дүкендерде еріткіштер, спирттер,
эфирлер және басқа жанғыш заттар қолданылады.

Органикалық еріткіштермен киімді химиялық тазарту зиянды
булардың бөлінуімен қатар жүреді; дымқыл тазалау және дақтарды кетіру
әртүрлі жуу құралдарымен, қышқылдармен, сілтілермен, еріткіштермен және
денсаулыққа зиянды басқа химиялық заттармен жүзеге асырылады.

Киімдерді химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарында әртүрлі
жарақаттар болуы мүмкін (жабдықтың, өндірістік үй-жайлардың едендерінің
және т.б. ақауларынан); улану (жеткіліксіздігі немесе жеткіліксіз тиімділігі
және жеткізу желдету); қышқылдармен және сілтілермен жұмыс істегенде
күйеді (қорғаныс құралдарының, арнайы киімнің болмауынан және т.б.).

Киімді химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарында жарақаттанудан
басқа кәсіптік аурулар, мысалы, тері аурулары (дерматит, экзема және т.б.)
бар.

Жарақаттар мен кәсіби аурулардың алдын алу және азайту жөніндегі
негізгі шаралар:

1. Жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау:
а) майсыздандыру құрылғылары мен құбыржолдары пломбылануы

керек; б) бу желісі жылу оқшауланған; в) қорғаныс, қауіпсіздік және блоктау
құрылғылары әрқашан жақсы жағдайда болуы керек.

2. Ұйымдастырушылық-техникалық шараларды жүзеге асыру, олар
негізінен жұмысшыларға брифинг өткізуден, нұсқаулықтарды, өндірістік
цехтардағы плакаттарды іліп қоюдан және қауіпсіздік көрмелерін
ұйымдастырудан тұрады.

3. Өндірістік объектілерге, жабдықтың орналасуына қойылатын негізгі
санитарлық-гигиеналық талаптарды орындау:

а) өндірістік үй-жайлардың ауданы белгіленген стандарттарға сәйкес
келуі керек; б) вагондар, машиналар мен қабырғалар арасындағы қашықтық,
дәліздердің ені, вагон ішіндегі тасымалдауға арналған жол белгіленген
стандарттарға сәйкес келуі керек; в) өндіріс орындары жабдықтау және
шығару желдетуімен жабдықталуы керек; бөлмедегі желдету санитарлық
стандарттардың талаптарына сәйкес, еріткіш буларының концентрациясы
рұқсат етілген шектен аспайтындай етіп ұйымдастырылуы керек (2-
қосымша); г) өндірістік үй-жайлар қалыпты температура мен ылғалдылықты
сақтау үшін жылытылуы керек; д) өндірістік үй-жайлар мен жұмыс
орындары санитарлық нормалардың талаптарына сәйкес табиғи және



275

жасанды жарықпен жарықтандырылуы керек; е) жұмысшылар арнайы
киіммен, қауіпсіздік құралдарымен (респираторлар, көзілдіріктер,
диэлектрлік төсеніштер) және алғашқы медициналық көмек қобдишасымен
қамтамасыз етілуі керек.

Цехтарда құрғақ еленген құмы бар қораптар мен өртті сөндіруге
арналған қондырғылар жиынтығы бар қалқандар, сондай-ақ өндіріс
орындарында орнатылған өрт сөндіргіштер орнатылуы керек.

Кәсіпорын жұмысшыларына қойылатын қауіпсіздік талаптары.
Қызметкерлердің тікелей қатысуынсыз еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз

ету мүмкін емес. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың және жазатайым
оқиғалардың едәуір бөлігі қызметкерлердің бұзушылықтары салдарынан
орын алады.

Барлық қызметкерлер лауазымына қарамастан:
- жұмыс орнындағы технологиялық процестің ерекшеліктерін білу;
- жұмыс орнында жабдықты қауіпсіз пайдалану бойынша барлық

қолданыстағы талаптарды білу және сақтау;
- еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық шеңберінде толық білімді болу;
- кәсіпорында қабылданған арнайы киім киюге, жеке қорғаныс

құралдарын пайдалануға;
- өндірістік қондырғыда қолданылатын қауіпсіздік талаптарын

сақтауға;
- жұмыс орнында орнатылған қауіпсіздік белгілерімен белгіленген

талаптарды білу және сақтау;
- өрт және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтауға.
Еңбекті қорғау талаптарын орындау өндірісті дұрыс ұйымдастыруға

және кез-келген кәсіпорынның табысты өмір сүруіне әсер ететін маңызды
фактор болып табылады. Оның өнімділігі еңбек қауіпсіздігіне байланысты,
ал брифингтер өткізу - жұмысшылардың технологиялық тәртіпті сақтауының
кілті.

Өзінің міндеттерін орындауға кіріспес бұрын, әрбір қызметкер еңбекті
қорғау бойынша нұсқаулықтың бірнеше түрін алуы керек.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы № 1225
қаулысымен бекітілген «Еңбекті қорғау және жұмысшылардың еңбегін
қорғау бойынша оқыту, нұсқаулық және білімді тексеру ережелері мен
мерзімдері».

Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік бойынша барлық
брифингтер кіріспе, алғашқы, мерзімді, жоспардан тыс және мақсатты болып
бөлінеді.

Кіріспе. Кіріспе брифинг заманауи техникалық оқу құралдары мен
көрнекі құралдарды (постерлер, модельдер, модельдер және т.б.) пайдалана
отырып, жұмысты бастамас бұрын өткізіледі. Қауіпсіздік туралы кіріспе
брифинг кәсіпорынның ерекшеліктерін ескере отырып, құқықтық актілер
негізінде жасалған бағдарлама бойынша жүзеге асырылады. Еңбекке баулу
курсынан өтпеген қызметкерлер жұмыс істеуге жіберілмейді. Брифингті
еңбекті қорғау жөніндегі маман жүргізеді.              
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Жұмыс орнындағы алғашқы дайындық. Жұмыс орнында алғашқы
брифинг өткізу жұмыскерлерді қолданыстағы қауіпті немесе зиянды
өндірістік факторлармен таныстыруды, еңбекті қорғау талаптарын
зерделеуді, сондай-ақ жұмысты орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін
қолдануды қамтиды.             

Жұмыс орнындағы алғашқы брифингті қауіпсіздік техникасы инженері
әр жұмысшымен бірге қауіпсіз жұмыс әдістерін көрсете отырып өткізеді.
Жұмыс орнында алғашқы брифингті жүргізу тіркеу журналына нұсқаушы
мен нұсқаушының міндетті қолымен жазба арқылы расталады.

Қайта нұсқау. Олар жарты жылда бір реттен кем емес жұмыс орнында
алғашқы нұсқаманы өткізуге арналған бағдарламаларға сәйкес жүзеге
асырылады. Еңбекті қорғау бойынша қайталама нұсқауды құрылымдық
бөлімше басшысы кәсіпорынның барлық қызметкерлерімен бірге жүзеге
асырады және нұсқаулық пен нұсқаулықтың міндетті қолымен тіркеу
журналына жазумен расталады.

Жоспардан тыс брифинг. Еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс
нұсқаулық белгілі бір себептермен жүзеге асырылады:

- еңбекті қорғау талаптарын қамтитын заңнамалық немесе өзге де
нормативтік құқықтық актілерге жаңа немесе өзгертулер енгізілгеннен кейін;

- технологиялық процестерді ауыстыру, жабдықты ауыстыру немесе
жаңарту кезінде;

- қызметкерлер еңбекті қорғау талаптарын бұзған жағдайда (апат,
жазатайым оқиға).

- реттеуші қадағалау органдарының сұранысы бойынша.
Жоспардан тыс брифингті құрылымдық бөлімше бастығы (техника

қауіпсіздігі инженері) жүргізеді және нұсқаушы мен нұсқаушының міндетті
қолымен тіркеу журналына жазумен расталады. Жоспардан тыс брифингті
тіркеу кезінде оның өткізілу себебін көрсетіңіз.

Мақсат. Мақсатты нұсқаулық мамандық бойынша тікелей
міндеттермен байланысты емес бір реттік жұмысты орындау кезінде жүзеге
асырылады (кәсіпорыннан тыс бір реттік жұмыс).

Брифинг журналы нөмірленіп, тізіліп, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау қызметінің басшыларына беріледі.

Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары.
1. Фабрикада белгіленген тәртіппен медициналық тексеруден өткен,

тиісті кәсіптік біліктілігі бар, қауіпсіз жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін
оқыған және еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтан
өткен, өндірістік практикадан өткен және еңбек қауіпсіздігі мен электр
қауіпсіздігі бойынша білімдерін тексерген адамдарға рұқсат етіледі.

Аппарат маманы :
- ішкі еңбек ережелерін сақтауға;
- өзіне сеніп тапсырылған жұмысты ғана орындау;
- еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, өрт кезінде

ескерту сигналдарын, алғашқы өрт сөндіру жабдықтарының орналасуын
білуге және оларды қолдана білуге.
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- жеке гигиена ережелерін қатаң сақтауға, таза жұмыс киімінде, арнайы
аяқ киімде болуға, орындалатын жұмыстың шарттары мен сипатына сәйкес
жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) дұрыс пайдалануға;

- жұмыс орны мен жабдықты таза ұстаңыз;
- апаттар кезінде зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек

көрсету тәсілдерін білу.
Операторға жұмыс орнында алкогольдік мас күйінде немесе есірткі,

психотроптық немесе уытты заттарды қолданудан туындаған күйде болуға,
белгісіз жерде темекі шегуге, ЖҚҚ, жұмыс киімдерін пайдаланбай жұмыс
істеуге жол берілмейді.

Аппарат операторлары Стандартты стандарттарға сәйкес жеке
қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілген.

Еңбекті қорғау талаптарын орындамаған аппаратшы жауапкершілікке
тартылады.

Жұмысқа кіріспес бұрын оператор:
- ЖҚҚ, олардың жұмысқа жарамдылығын, сыртқы зақымданудың

болмауын тексеру;
- жұмыс киімнің түймелерін бекітіңіз, бас киім астындағы шашты

таңдаңыз;
- жұмыс орнының жарықтандырылуын тексеру;
- қысқа мерзімді қосу арқылы қоректендіру және шығару

желдеткішінің жұмысын тексеру;
- жұмысқа қажетті химиялық заттарды дайындауға;
- ысырмалардың, ыстық және суық су шүмектерінің жұмысқа

жарамдылығын тексеру;
- жерге тұйықтау құрылғыларының бар-жоғын және тұтастығын,

қоршау және блоктау құрылғыларының жарамдылығын тексеру;
- барлық аспаптардың бар-жоғын және жұмысқа жарамдылығын

тексеру.
Машинаны іске қоспас бұрын оператор:
- буға, сумен, ауамен және еріткішпен жабдықтауға арналған

клапандардың жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз;
- бу өткізгіштің оқшаулауының сенімділігін, сығылған ауаның, будың

қысымын тексеру;
- барлық қақпақтардың, ашылатын есіктердің және басқа күзетшілердің

орнында және сенімді түрде жабылғандығына көз жеткізіңіз;
- егер жабдықты пайдалану кезінде ақаулар мен ақаулар анықталса,

оны тоқтату, барлық қуат көздерінен ажырату, ақаулар туралы
менеджеріңізге хабарлау және ақаулық жойылғанға дейін қосу керек.

Жұмыстың соңында оператор:
- сүзгінің ішіндегісін дистилляторға төгу;
- сүзгіні таза еріткішпен толтырыңыз;
- еріткішті айдау;
- пайдалану нұсқаулығына сәйкес машинаның бетін кірден тазалаңыз;
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- буға, сумен, сығылған ауамен жабдықтауды өшіріңіз, негізгі
ажыратқышты өшіріңіз;

- жұмыс орнын ретке келтіру;
- жұмыс істейтін жарықтандыруды өшіру.
- жұмыс киімдерін, аяқ киімдерін және басқа да ЖҚҚ шешіп, оларды

қоймаға қойыңыз;
- қолыңызды сумен және жуғыш заттармен жуыңыз.
Дақ кетіргіш жұмысшыны бастамас бұрын жабдықты дақ кетіретін

машинаны тексеруі керек:
- бу желілері сенімді оқшауланғанына және будың өтуіне жол

бермейтіндігіне, ауа желілерінің жұмыс істейтініне және сығылған ауаның
өтуіне жол бермейтіндігіне көз жеткізіңіз; бу желілері мен ауа өткізгіштер
әртүрлі түстермен боялған жөн;

- бу өткізгіштердің клапандары мен ауа берудің жақсы күйде екеніне
көз жеткізіңіз , оларды бу мен ауаға жібермей, оңай ашуға және жабуға
болады;

- вакуумдық сорғыштың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
- жинақталған конденсатты кетіру үшін мылтықты үрлеу;
- жұмысқа қажетті химиялық заттарды дайындауға;
- жұмысты орындау кезінде қызметкер өзі оқыған, тек еңбекті қорғау

бойынша нұсқаулық алған және жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты
қызметкермен бекітілген жұмысты ғана орындауы керек;

- рұқсат етілмеген адамдардың жұмыс істеуіне жол бермеңіз;
- пайдалануға жарамды жеке қорғаныс құралдарын, құрал-

жабдықтарды, қауіпсіз жұмыс үшін қажет қондырғыларды пайдалануға,
оларды тек мақсатына сай пайдалануға;

- жұмысты орындау кезінде ережелерді сақтаңыз:
1. ыстық және суық су құятын шүмектерді ақырын, жұлқусыз және күш

салмай ашыңыз;
2. аспаптардың жұмысқа қабілеттілігін бақылау, температура мен

жұмыс қысымының белгіленген пайдалану нұсқауларынан жоғары немесе
төмен өзгеруіне жол бермеу;

- өңделген өнімдерден судың және еріткіштердің буларын сорып
алатын вакуумдық сорғыштың жұмысын бақылау;

- дымқыл бу мен сығылған ауаны бастаған кезде абай болыңыз, күйіп
қалмас үшін мылтық бүйіріне бағытталуы керек;

- дақтың түріне және мөлшеріне байланысты дақ кетіргішті тампон,
щетка, шпатель, пипетка көмегімен қолдану керек;

3. Сілтілерді, қышқылдарды және қышқылға негізделген
препараттарды қолданғанда, дақтарды кетіру кезінде қолдарыңыз күйіп
қалмас үшін, қолдарыңызбен, бетіңізбен, көздеріңізбен жанасудан аулақ
болуыңыз керек, ағаш таяқшаға тампондар қолданған жөн.

4. ыстық сірке қышқылымен өнімдерді өңдеу түтін сорғыштағы
қолғаптармен және көзілдіріктермен жүргізілуі керек;
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5. Дақтарды хлорсутектермен өңдеуге өтініш берген кезде қолғаппен
жұмыс істеу керек;

6. өздігінен жануды болдырмау үшін скипидармен өңделген өнімнің
жұмыс орнында жиналуына жол бермей, оларды дереу басқа операцияларға
ауыстырыңыз.

Жұмыс кезінде:
- қуат көздеріне қосылған кезде дақ кетіргішті қараусыз қалдырыңыз;
- жабдықтың жоғары температуралы бөліктерін қолмен ұстау;
- будың ағынының астында қолды, тұлғаны алмастыру;
- дақтар машинасына құрал-саймандар мен бөтен заттарды қою;
Дақтаушы машинада жұмыс аяқталғаннан кейін жұмысшы бу және ауа

жіберетін клапандарды жауып, вакуумдық сорғышты өшіруі керек;
- сорғыштағы тамызғышта қалған химиялық заттарды алып тастаңыз;
- арнайы бөлінген сақтау орындарындағы барлық керек-жарақтар мен

құралдарды алып тастаңыз;
- жұмыс орнын ретке келтіру;
- жұмыс жарығын өшіріңіз;
- жұмыс барысында болған барлық ақаулар және оларды жою бойынша

қабылданған шаралар туралы басшылығыңызға хабарлаңыз.
Ылғал термиялық өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері.
Үтіктеу жабдығында жұмыс жасайтын, жасы 18-ден кем емес, қауіпсіз

жұмыс техникасына машықтанған, жабдықтың құрылымымен таныс және
қауіпсіздік курсын аяқтаған адамдарға рұқсат етіледі. Киімді дымқыл-
термиялық өңдеу процесінде будың көп мөлшері бөлінетіндіктен, цех
стандарттарға сәйкес қоректендіретін және шығарылатын желдеткішпен
жабдықталуы керек, қабырғалары ылғалға төзімді және жеткілікті табиғи
жарық болуы керек. Жылу шығаруды азайту үшін бу жіберетін құбырлардың
беттерін жылу оқшаулағыш және су өткізбейтін материалмен жабу керек.

Үтіктеу :
- ішкі еңбек ережелерін сақтауға;
- өзіне сеніп тапсырылған жұмысты ғана орындау;
- еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
- бумен үтікпен жұмыс істегенде, сымның оқшаулауын тексеріңіз (онда

жалаң дақтар бар-жоғын);
- үтіктеу үстелінің жанына еденге диэлектрлік төсеніш қойыңыз;
- жұмыс кезінде диэлектрик төсенішінде тұру;
- пайдаланылмаған кезде үтікті тіреуде ұстаңыз;
- сымның бұралуына жол бермеңіз, үтікті сымдарға салмаңыз, оларды

ыстық үтікпен ұстамаңыз, қызып тұрған темірді суға батырып
салқындатпаңыз;

- ақаулы үтікпен жұмыс жасамаңыз;
- өнімді шамадан тыс ылғалдандырмаңыз, бұл сіздің қолыңызды

күйдіруі мүмкін;
- өнімді ылғалдандыру үшін бүріккіш бөтелкені қолданыңыз;
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Жұмыс аяқталғаннан кейін сөндіргішті пайдаланып бу үстелдеріне
электр қуатын өшіріңіз, үтікті және жұмыс орнын реттеңіз.

Престерде жұмыс істейтіндер үшін қауіпсіздік ережелері.
Арнайы дайындықтан өткен және жұмысқа рұқсаты бар адамдар

жұмысқа жіберіледі. Жұмысқа кіріспес бұрын жұмысшы:
- жұмыс орнын дайындау;
- престің жарамдылығын тексеріңіз: корпустың жерге тұйықталуы,

қоршаулар, электр жарығының жарамдылығы.
Жұмыс барысында қызметкер қатаң белгіленген күн тәртібін сақтауы

керек:
- жұмыс басталардан 30 минут бұрын баспасөзді қосыңыз

(жастықтарды жылытыңыз);
- өнімді төменгі жастықшаға дұрыс төсеп, престі жабыңыз;
- баспа үстінде жұмыс жасағанда, қолыңызды баспа жастықтарының

арасына тигізіп алудан сақ болыңыз, бастырма жастықшаны түсірген кезде
екі қол түймелерде болуы керек, жастықтағы затты түзетіңіз;

- заттарды бумен өңдеу кезінде, күйіп қалмас үшін бетіңізді бастырма
жастықшаларға жақындатуға тыйым салынады.

Ақаулар болған жағдайда жұмысты тоқтату керек, проблемалар туралы
бастыққа хабарлау керек. Ақаулық жойылғанша жұмысты бастамаңыз.

- баспа құралын қараусыз қалдыруға болмайды;
Өнімді ылғалдандыру кезінде электр жабдықтары мен термостатқа

ылғал түспеңіз.
Баспасөзде жұмыс істеуге тыйым салынады:
- өңдеудің технологиялық процесінің уақытын қысқарту немесе

көбейту;
- бумен өңдеу кезінде күйіп қалмас үшін, өңделген өнімді қорғалмаған

қолмен тегістеп тегістеңіз;
- пайда болған ақауларды жою немесе жекелеген бөліктерді жөндеу,

сондай-ақ престі майлау; жөндеу кезінде престі цехтың буынан, сығылған
ауадан және вакуумдық желілерден ажырату керек;

- жұмыс орнын ретке келтірмеу. Өңделген өнімдер дереу келесі
операцияларға ауыстырылуы керек;

- құбыр желілерінің, ауа және бу клапандарының тығыздығын, будың
және ауаның ағып кетуіне жол бермеуді қадағалаңыз;

- ақаулы прессте жұмыс істеуге қатаң тыйым салынады.
Бу муляждарымен жұмыс істеген кезде апатқа жол бермеу үшін

процесті қатаң сақтау керек.
Киімді өңдегенде, бүйірін бекітіп, матаны төмен түсіру үшін

қолданылатын салмақтары бар қыстырғыштар толықтай жұмыс күйінде
болуы керек. Киімді бумен өңдеу кезінде қорғалмаған қолмен тегістеуге және
бетіңізді манекенге жақын ұстауға тыйым салынады, өйткені буды іске
қосқан кезде қолыңыз бен бетіңіз күйіп қалуы мүмкін. Думинді көйлекке
ыстық ауа үрлеген кезде күйіп қалмас үшін қорғаныссыз қолыңыз бен
бетіңізді муляжға әкелмеңіз. Өңделген киімдерден қысқыштарды тек қолғап
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киген кезде немесе осы қапсырмаларды салқындатқаннан кейін алуға рұқсат
етіледі.

Өрт қауіпсіздігі бойынша брифингтің түрлері.
Өрт қауіпсіздігі бойынша брифинг өткізген кезде кәсіпорынның

ерекшеліктері ескерілуі керек. Өрт қауіпсіздігі бойынша брифингке
кәсіпорын қызметкерлерін мыналармен таныстыру кіреді:

- аумақты, ғимараттар мен үй-жайларды, оның ішінде эвакуациялық
жолдарды, сумен жабдықтаудың сыртқы және ішкі жүйелерін, өрттен
сақтандыру жүйелерін және эвакуациялау процесін басқаруды ұстау
ережелері;

- өндірістік процестердің өрт қауіптілігінің ерекшеліктеріне негізделген
өрт қауіпсіздігі талаптары;

- ғимараттарды, жабдықтарды пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін
қамтамасыз ету шаралары;

- ашық отты және ыстық жұмысты қолдану ережелері;
- өрт кезінде қызметкерлердің міндеттері мен әрекеттері, өрт сөндіру

бригадасын шақыру ережелері, өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасы
қондырғыларын пайдалану ережелері.

Барлық қызметкерлер білуі керек:
- өрт қауіпсіздігі талаптары;
- технологиялық өндіріс процестері, олардың ерекшеліктері;
- жабдықтар, оның құрылымы және жұмыс принципі;
- өрттен қорғау құралдарын пайдалану ережелері.
Бұл ақпаратты беру және оны әр қызметкерге жеткізу - бұл кәсіпорын

басшысы жауапты мәселе. Ол сондай-ақ мыналарды анықтайды:
- брифингтердің жиілігі;
- мерзімдері;
- курстың тәртібі.
Өрт қауіпсіздігі бойынша брифингтер өткізу сипаты мен уақытына

байланысты: кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, мақсатты болып
бөлінеді.

Брифингтердің жиілігі:
1. Кіріспе сөз - жұмысқа қабылданғаннан кейін.
2. Жұмысқа өтініш берген кездегі негізгі -1 уақыт.
3. Қайталанатын - алты айда бір рет, жарылғыш өндіріс үшін - 3 айда

бір рет.
4. Жоспардан тыс - қажет болған жағдайда.
5. Мақсат - қажет болған жағдайда.
Кіріспе брифинг өткізіледі:
- барлық қызметкерлермен;
- маусымдық жұмысшылармен;
- ұйымға орналастырылған жұмысшылармен;
- практикаға келген студенттермен.
Кәсіпорындағы өрт сөндіру бойынша кіріспе брифингті кәсіпорын

басшысы немесе өрт қауіпсіздігі үшін жауапты адам жүргізеді.
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Бастапқы жұмыс орнында жүзеге асырылады:
- барлық жаңадан қабылданғандармен;
- осы кәсіпорынның бір бөлімшесінен екіншісіне ауысқандармен;
- олар үшін жаңа жұмысты орындайтын қызметкерлермен;
- кәсіпорында орналастырылған жұмысшылармен;
- маусымдық жұмысшылармен;
- практикаға келген студенттермен.
Өрт қауіпсіздігі бойынша алғашқы брифингті өрт қауіпсіздігін

қамтамасыз етуге жауапты адам жүргізеді.
Өрт қауіпсіздігі бойынша қайталанған брифингті лауазымына, өрт

қауіпсіздігі стандарттарын, ережелерін, нормалары мен нұсқауларын білуі,
алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалану мүмкіндігі, шығу жолдары,
өрттен хабарлау жүйелері және эвакуациялау процесін басқару жөніндегі
білімдеріне қарамастан, барлық қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі үшін
жауапты адам тексереді.

Жоспардан тыс өрт қауіпсіздігі бойынша брифинг өткізіледі:
- өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын жаңа немесе өзгертілген

ережелер, нормалар, өрт қауіпсіздігі нұсқаулары және басқа құжаттар
енгізілгенде;

- өндіріс процесін өзгерту, жабдықты, шикізатты ауыстыру немесе
жаңарту, сондай-ақ объектінің өрт жағдайына әсер ететін басқа факторларды
өзгерту кезінде;

- кәсіпорын қызметкерлері өртке әкелуі немесе әкелуі мүмкін
қауіпсіздік талаптарын бұзған жағдайда;

- өрт қауіпсіздігі шараларын қосымша зерделеу үшін;
- мемлекеттік өрт бақылау органдарының өтініші бойынша, олар

кәсіпорын қызметкерлері арасында жеткіліксіз білім анықтаған кезде;
- ұқсас кәсіпорындарда болған апаттар, өрттер туралы ақпараттық

материалдар түскен кезде.
Жоспардан тыс өрт қауіпсіздігі бойынша брифингті кәсіпорында өрт

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты қызметкер жүргізеді.
Өрт сөндіруге бағытталған мақсатты дайындық келесі жағдайларда

жүзеге асырылады:
- өрт қаупінің жоғарылауымен байланысты бір реттік жұмысты

орындау (дәнекерлеу және басқа да ыстық жұмыстар);
- рұқсат берілген жұмыс өндірісінде, жарылыс қаупі бар өндіріс

орындарында ыстық жұмыс өндірісінде.
Мақсатты өрт қауіпсіздігі бойынша брифингті өрт қауіпсіздігін

қамтамасыз етуге жауапты адам жүргізеді.
Өрт қауіпсіздігі бойынша брифингтерді өткізу журналына нұсқаушы

мен нұсқаушының міндетті түрде қол қоюымен өрт қауіпсіздігі бойынша
кіріспе, алғашқы, қайталама, жоспардан тыс, мақсатты брифинг өткізіледі.

Өрт қауіпсіздігі үшін кәсіпорынның әкімшілік-техникалық
персоналының міндеттері.
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Киімді химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарында әкімшілік-
техникалық персонал: өрт қауіпсіздігі ережелері мен нұсқауларының
сақталуын қатаң сақтауға және бұзушыларға қатаң жауапкершілік
шараларын қолдануға; өндірісте қолданылатын заттар мен материалдардың
өрт қаупін, сондай-ақ өрт қауіпті процестері мен операцияларын және болуы
мүмкін өрттердің себептерін білу; өрттен қорғау құралдарының
жарамдылығы мен қауіпсіздігіне жауап беру; өрт қауіпсіздігі бойынша
нұсқаулықтан өтпеген адамдарды жұмысқа жібермеңіз; өрт-техникалық
минимум бойынша сабақ өткізуді қамтамасыз ету; өрт болған жағдайда, оны
қолда бар құралдармен бір уақытта сөндіруді ұйымдастыра отырып,
кәсіпорынның және қаланың өрт сөндіру бөліміне хабарлаңыз.

Өрт қауіпсіздігі бойынша брифингті кәсіпорынның өрт сөндіру
бөлімінің бастығы жұмысқа жаңадан келген барлық адамдармен бірге
өткізеді. Оған мыналар кіреді: өрт қаупі туралы ережелермен және
кәсіпорында қолданылатын нұсқаулармен, өрттің болуы мүмкін себептерімен
және олардың алдын-алу шараларымен, өрт немесе өрт кезіндегі
практикалық әрекеттермен (алғашқы өрт сөндіру құралдарын қолдану,
адамдарды және материалдық құндылықтарды эвакуациялау және т.б.). ...
Брифинг кәсіпорында өрт сөндіру құралдары мен өрт байланысының
көрсетілімін қоса жүруі керек.

Қайта брифингті цехта, бөлімде өрт қауіпсіздігіне жауапты адам
жүргізеді. Бұл брифинг барлық жаңадан қабылданған қызметкерлермен,
сондай-ақ жұмысшыларды бір цехтан екіншісіне ауыстыру кезінде өткізіледі.
Қайталама брифинг нәтижесінде қызметкер мыналармен танысады:
өндірістік процеспен және жабдықтармен, өрттің және өрттің алдын-алу
шараларымен, темекі шегетін орындармен, дүкенде бар өрт сөндіру
құралдарымен, өрт кезінде эвакуациялау жоспарымен. Өрт қауіпсіздігі
бойынша жұмысшылардың білімдерін арттырудың маңызды құралы өрт-
техникалық минимумды жүзеге асыру болып табылады. Сабақтар
аяқталғаннан кейін жұмысшылар мен қызметшілер тестілеуден өтеді.

3.9. Тәжірибелік жұмыс

№1 практикалық жұмыс

Тақырыбы: Органикалық еріткіштердегі уақытты, қызмет көрсетуді
және жуу цехындағы жұмысшылар санын есептеу

Жұмыстың мақсаты: Органикалық еріткіштердегі жуу цехындағы
жұмысшылардың санын, уақытының нормаларын есептеу

Тапсырмалар:
1. Органикалық еріткіштердегі жуу цехының технологиялық

операцияларымен және жабдықтарымен танысу;
2. Органикалық еріткіштердегі жуу цехын жобалаудың бастапқы

мәліметтерін зерттеу;
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3. Ескі буын машинасында өнімдерді жууға арналған уақыт, қызмет
көрсету нормаларын және жұмысшылар санын есептеңіз.

Нұсқаулар

Мысал ретінде біз MHCHA-18 (3 дана) және «Тримор-25» (3 дана)
машиналарында нормалардың есебін келтіреміз. Кестенің көрсеткіштері осы
машиналарда өнімдерді және бақылау материалдарын өңдеудің
технологиялық режимдерінен алынған:

Машинаның
атауы

автомобильдер
саны

бос уақыт, ап. , мин аппараттармен жұмыс
уақыты, мин

MHCHA-18 3 29.08 9.29
«Тримор-25» 3 43 12.3

Жұмыстағы микро паузаларды және нақты жұмыс уақытының мүмкін
ауытқуларын ескеретін коэффициент K d = 0.9.

K cжәне K dкоэффициенттерін ескермей қызмет көрсету ставкасы :
MHCHA-18 үшін

𝑛𝑛𝑛𝑛1 =
29,08 · 3 + 9,29 · 3

9,29 · 3
= 4,13

«Trimor-25» арналған

𝑛𝑛𝑛𝑛2 =  
43 · 3 + 12,3 · 3

12,3 · 3 
= 4,49

Қызмет көрсетудің соңғы ставкасын анықтау үшін K c және K d

коэффициенттерін ескере отырып , жұмысқа орналасу коэффициентін
табамыз

Кз =
Тз

Тап.с + Тз

MHCHA-18 үшін

Тз =
9,29 · 3

29,08 · 3 + 9,29 · 3 
= 0,24

«Trimor-25» арналған

Кз =  
12,3 · 3

43,3 + 12,3 · 3 
= 0,22
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Есептелген қызмет көрсету нормасын және жұмыспен қамту
коэффициентін ескере отырып, Кс кестесі бойынша машиналар бойынша
бөлек табамыз..

бір
жұмысшы
қызмет
көрсететін
құрылғылар
саны

Жұмысшының жұмысқа орналасу коэффициенті K z

0,05 0.10 0,15 0.20 0,25 0,3 0,35 0.40 0,45 0,50
Уақыттың сәйкес келуін ескеретін коэффициенттер, K с

1.003 1.01 1.02 1.04 1.06 1.09 1.12 1.16 1.20 1.24
3 1.009 1.02 1.04 1.09 1.14 1.20 1.29 1.38 1.50 1.60
4 1.011 1.04 1.09 1.16 1.26 1.26 1.50 1.60 1.84 _
5 1.012 1.05 1.14 1.22 1.38 1.56 1.71 1.83 _ _
6 1.014 1.07 1.19 1.30 1.54 1.76 _ _ _ _
7 1.019 1.10 1.25 1.39 1.70 _ _ _ _ _
8 1,020 1.13 1.31 1.50 1.90 _ _ _ _ _
9 1.024 1.16 1.37 1.60 _ _ _ _ _ _

MHCHA-18 машинасы үшін кездейсоқтық коэффициенті
(интерполяцияны ескере отырып) 1,24, ал Тримор-25 үшін - 1,20 құрайды.

MHCHA-18 машиналарына қызмет көрсету коэффициенті (бір
операторға қызмет көрсетілетін көліктер саны) n = 4.13 · 0.9 · 1.24 = 4.609 5
болады; «Тримор-25» үшін n 2 = 4.4 · 0.9 · 1.20 = 4.7 5.

Бір машинаның қызмет ету уақыты болады
Уақыт нормаларын және жұмысшылар санын есептеу үшін көмекші

кестені толтырыңыз

Химиялық
тазалау
машинасыны
ң түрі

Бір типтегі
машинала
р саны

Машина
өнімділіг
і кг /
ауысым

1 кг
өнімге
уақыт
мөлшері
, мин

1
автомобильг
е қызмет
көрсету
уақыты, мин

1 кг-ға
есептелге
н уақыт
нормасы,
мин

MHCHA-18 3 160 3.0 96.0 2.69
«Тримор-25» 3 196 2.45 96.0 2.69

Берілген машиналар тобында өнімді жууға арналған стандартты
уақытты есептеу

Нвр =  
3 · 3 · 160 + 2,45 · 3 · 196

3 · 160 + 3 · 196
= 2,69 мин 1 кг
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Осы машиналар тобына қызмет көрсету үшін қажет жұмысшылар саны
болады

Ч =  
96 · 3 + 96 · 3

480  
= 1,2

адам
ауысым

.

№2 тәжірибелік жұмыс

Тақырыбы: Химиялық тазалау және бояу кәсіпорнының жұмыс
орындарындағы орналасу

Жұмыстың мақсаты: Химиялық тазарту және бояу алаңдарының
жоспарын құру

Тапсырмалар:
1. Цехтардың технологиялық операцияларымен және жабдықтарымен

және химиялық тазарту және бояу учаскелерімен танысу;
2. Химиялық тазарту және бояу кәсіпорнының әр бөлімі үшін

жұмысшылар мен жабдықтардың санын есептеу;
3. Минималды химиялық тазарту және бояу кәсіпорны үшін жұмыс

орындарының орналасуын әзірлеу.

Нұсқаулар

Дүкендердегі және химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарындағы
жұмыс орындарының орналасуы келесі кезеңдерді қарастырады:

- кәсіпорынның қуатын таңдау;
- аумақтарды химиялық тазалауға және бояуға арналған жабдықты

таңдау;
- жұмыс орындарының аудандар бойынша орналасуын таңдау;
- шағын химиялық тазарту алаңдарының жұмыс орындарының

жоспарын әзірлеу.
Химиялық тазарту фабрикасында өндірісті ұйымдастырудың негізгі

міндеті - жоспарды барлық жағынан орындау үшін барлық еңбек, техникалық
және материалдық және өндірістік ресурстарды максималды пайдалануды
қамтамасыз ететін жағдайлар жасау.

Химиялық тазарту фабрикасының жұмысын ұйымдастырудың негізгі
кезеңдері: тапсырыстар қабылдау; өндірістік партияларды сұрыптау және
жинау; өнімдерді майсыздандыруға дайындау; майсыздандыру, дымқыл
өңдеу және дақтарды кетіру; бұйымдарды әрлеу жұмыстарына дайындау;
тазартылған бұйымдарды өңдеу; фабрикадан дайын өнімді қабылдау
пункттеріне жіберу; тапсырыс берушілерге дайын өнімді жеткізу.

Осы кезеңдердің барлығы киімді химиялық тазалаудың технологиялық
процесінің бірыңғай кешенін құрайды.

Өндірісті ұйымдастыру тиімділігінің көрсеткіштерінің бірі - өнімнің
өңдеу процесінде өткізетін уақыты. Бұл уақыт өндіріс циклінің ұзақтығымен
анықталады.
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Кезде құрғақ тазалау кәсіпорындарының, қызметтерді өндіру
(өндірістік цикл) уақытша өнім дайын өнім алу нүктесіне өндіруден бастап
жіберіледі сәтке дейін кәсіпорынның өндірістік алаңдарында өңдеу үшін
келді сәттен бастап уақыт деп түсінген жөн.

Қызмет көрсетудің өндіріс уақытын қысқарту, сонымен қатар
өндірістік кәсіпорындарда өндірістік циклдың ұзақтығын қысқарту еңбек
өнімділігінің өсуін қамтамасыз етеді, айналым қаражаттарының айналымын
жеделдетеді және кәсіпорынның басқа экономикалық көрсеткіштерін
жақсартады. Сонымен қатар, қызметтерді өндіру уақытының қысқаруы -
қызмет ету уақытының қысқаруын қамтамасыз ететін маңызды фактор. Бұл
тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарының басты міндеттерінің бірі.

Қызметтерді өндіру уақытының ұзақтығы олардың еңбек
сыйымдылығына, технология, технология деңгейіне, өндірістік процестерді
мехикаландыру және автоматтандыру деңгейіне, өндірісті ұйымдастыру
деңгейіне, кәсіпорынның жұмыс режиміне байланысты.

Жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру оны қажетті жабдықтармен,
құралдармен, технологиялық жабдықтармен, қосалқы құрылғылармен
жабдықтауды және оларды тиісті түрде орналастыруды болжайды.

Қауіпсіз жұмыс ортасын қамтамасыз ету үшін жұмыс орны қалыпты
температурада және ылғалдылықта ұсталуы керек. Сонымен қатар, жұмыс
орындары қорғаныс құрылғыларымен және кешкі уақытта жұмыс жасайтын
жарықпен жабдықталуы керек.

Өнімдерді алғашқы сұрыптауға арналған жұмыс орны : 1)
қабылдау пунктіндегідей арнайы сөремен; 2) әр түрлі қаттылық щеткалар
жиынтығымен, екі жұмыс орнына арналған шаң мен дөрекі кірді кетіруге
арналған мехикалық щетка; 3) тот баспайтын болаттан жасалған
кронштейндері бар жылжымалы арбалар.

Дақтарды кетіруге арналған жұмыс орны . Дақ кетіретін жұмыс
орнының негізгі элементі - дақ кетіретін машина. Р астворители және басқа
да дақтарды кетіретін заттар, аз мөлшердегі шыны ыдыста, химиялық
заттардың мөлшерін мөлшерлеуге арналған арнайы тығындармен сақталады
және химиялық заттардың булануына жол бермейді.

Майларды майсыздандырар алдында өнімдерді алдын ала
тазартуға арналған жұмыс орнын майсыздандыру бөлімінің үй-жайында
немесе жеке бөлмеде ұйымдастыруға болады. Ол мыналардан тұрады: 1) 2 ×
1 - 1,2 м қаңылтыр баспайтын болатпен қапталған арнайы үстел; анықтау
машинасы; 2) заттарды тасымалдауға арналған жылжымалы арбалар, алдын
ала тазартылған; 3) киімді тазарту үшін қолданылатын химиялық заттар мен
эмульсиялар; 4) әр түрлі қаттылықтағы шпательдер, щеткалар, губкалар,
консервілер, щеткалар.

Майсыздандырғыш машиналардағы оператордың жұмыс орны
оқшауланған бөлмеде жабдықталған және майсыздандыру машиналарынан
тұрады ; өнімді тасымалдауға арналған жылжымалы арбалар; майсыздандыру
үшін таңдалған партиялар жиынтығының дұрыстығын тексеру үшін
өлшемдері тегіс беті 2-2,5 × 1,2 м кестелер (майсыздандыру машиналарына
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арналған 1 кесте); сүзгі ұнтағы салынған қорап және келесі цикл үшін
ұнтақтың қажетті мөлшерін анықтауға арналған шара; аппараттар
журналдағы киімдерді майсыздандырудың әр циклінің басталуы мен
аяқталуын жазатын шағын үстел; жабдықты жөндеуге және жөндеуге
арналған құралдар жиынтығы бар жұмыс үстелі.

Өнімдерді жуғыш ерітінділерде өңдеуге арналған жұмыс орны
мамандандырылған бөлмеде орналасқан және жуғыш заттардың
ерітінділерінде өңдеуге арналған арнайы жабдықтардан тұрады ; Кір жуғыш
машина, центрифуга, мәрмәр үстелдер булау, жібіту үшін ванналар
эмальданған, жуу және Кисловке, mylovki сыйымдылығы ағаш бактар 20-30
литр өлшеу танк құлыптау үшін 200-350 литр сыйымдылығы, шелек, шелек,
дайындау үшін Сабын танк және сабын қолдану, қышқыл, сода ; сұйықтықты
ағызуға арналған ешкілер; нейлон және қылшық щеткалары, тампондар.

Өнімдерді дымқыл термиялық өңдеуге арналған жұмыс орны
оқшауланған бөлмеде орналасқан және арнайы жабдықтардан тұрады:
манекендер, престер, қолмен үтіктейтін машиналар, электр үтіктер және
арнайы құрылғылар; үтіктелген заттарды тасымалдауға арналған
кронштейндер мен ілгіштері бар әр түрлі вагонеткалар.

Экспедиция жұмысшыларының жұмыс орны кронштейндер мен
ілгіштері бар әр түрлі вагонеткалардан тұрады; өнімді полиэтилен
пленкасына орауға арналған орау машинасы; лоттарды талдауға және
жинауға арналған үстел; көлік (арнайы машиналар, фургондар).

Құрғақ тазалау қызметкерлердің жұмыс орны миллиметрлік қағаз
таратылады, мысал көрсетілген суретте 51 .

51 сурет - Химиялық тазалау және бояу кәсіпорнының жұмыс
орындарының орналасуы
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Қазіргі кезеңде химиялық тазалау жұмысшыларына арналған жұмыс
орындарының орналасуының мысалдары (суреттер 52, 53, 54):

52 сурет - Өнімдерді дымқыл термиялық өңдеуге арналған жұмыс орны

53 сурет - Оператордың жұмыс орны

54 сурет - Акваны тазарту операторының жұмыс орны
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Химиялық тазалау кәсіпорындарында қауіпсіздік техникасы
бойынша брифингтердің қандай түрлері өткізіледі?

2. Индукциялық дайындықты кім жүргізеді?
3. Қауіпсіздік туралы алғашқы нұсқаулыққа не кіреді?
4. Аппараттар қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауы керек?
5. Баспасөзде жұмыс істейтіндер қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауы

керек?
6. Технологиялық жабдықтың қауіпсіздігі дегеніміз не?
7. Кәсіпорындағы тез тұтанатын аймақтарды атаңыз.
8. Өрт қауіпсіздігі бойынша брифингті кім жүргізеді?
9. Өндірістік жарақаттың себептері қандай?
10. Өрт қауіпсіздігінің қандай ережелерін білесіз?
11. Химиялық тазарту және бояу фабрикаларының түрлері қандай?
12. Химиялық тазалау фабрикасында өндірісті ұйымдастырудың негізгі

міндеттері қандай?
13. Қабылдау пункттерін ұйымдастырудың мәні неде?
14. Жинау пункттері қандай түрлерге бөлінеді?
15. Жинау нүктелерінің саны немен анықталады?
16. Алушының қандай міндеттері бар?
17. Қабылдау пунктінің компанияға тапсырыстарды беруі қалай

ресімделеді?
18. Химия өндірісіндегі жұмыс орындарын ұйымдастыру туралы

айтыңыз.
19. Алғашқы сұрыптау цехында қандай процестер жүретінін келтіріңіз.
20. Дақтарды кетіру бөлімінің дизайны үшін бастапқы мәліметтерді

келтіріңіз.
21. Өнімдер қай цехта сулы ерітінділермен өңделеді?
22. Циклдық машиналар (кір жуғыш машиналар) үшін өнімділік (шығу)

жылдамдығын есептеу үшін қандай формула қолданылады?
23. Кептіру бөлімінде қандай процестер жүреді?
24. Органикалық еріткіштердегі жуу цехына арналған жабдықты

таңдағанда нені басшылыққа алу керек?
25. Бояу цехында қандай процестер орындалады?
26. Ылғалды термиялық өңдеу шеберханасының міндеті қандай?
27. Дизайн және ылғалды термиялық өңдеу шеберханасында қандай

жабдықтар қажет екенін көрсетіңіз .
28. Қандай кәсіпорындар мамандандырылған химиялық тазарту

фабрикалары болып табылады?
29. Кілем жуу кезеңдерін атаңыз.
30. Ішкі дүкен мен ведомствоаралық жүк ағындарын ұйымдастыру

принципі қандай?
31. Химиялық тазалау және бояу кәсіпорындарының негізгі

техникалық-экономикалық көрсеткіштері қандай?
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32. Қазіргі кезеңде химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарын
жобалау туралы айтыңыз.

33. Жабдықтардың ең ұтымды орналасуын енгізу кезінде
экономикалық тиімділікті есептеу қалай жасалады?

34. Химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарын жобалаудың
бастапқы деректері қандай?

35. Қазіргі кезеңде химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарының
санаттары қандай?

36. Химиялық тазарту және бояу кәсіпорындарындағы жұмыс сапасын
бақылаудың түрлері мен әдістерін келтіріңіз.

37. Химиялық тазалаудан кейін қандай ақауларға жол беріледі?

Қысқаша қорытындылар: Осы модульді зерделеу нәтижесінде
студенттер химиялық тазалау мен кір жууды ұйымдастыруға, жоспарлауға
және үнемдеуге байланысты мәселелер кешенін өз бетінше шешу
дағдыларына ие болады ; технологиялық, материалдық және энергетикалық
есептеулерді жүргізу әдістері , атап айтқанда, қажетті технологиялық
жабдықты есептеу әдістері, химиялық материалдардың, будың, судың, электр
энергиясының және т.б. т.с.с. есептеу; технологиялық жабдықты
орналастыру принциптері. Химиялық тазалау және кір жуу орындарының
жоспарларын құруға негіз болатын негізгі критерийлерді білу; орналастыруға
және кәсіпорындардың көлемдік-кеңістіктік шешімдеріне қойылатын
талаптар. Болашақта сызбаларды орындау мен редакциялауға және жобалық-
технологиялық құжаттаманы дайындауға арналған қазіргі заманғы
бағдарламалық жасақтама.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымша дереккөздер:
1. Технологические расчеты в химической технологии волокнистых

материалов: метод. указания / сост. О.А.Белокурова, Е.Ю.Куваева; Иван. гос.
хим.-технол. ун-т, 2013.- 68с.

2. Известия вузов. Химия и химическая технология http://ctj.isuct.ru/
3. Белокурова, О.А. Сборник задач по проектированию текстильных

предприятий: учеб.пособие [Электронный ресурс] Минобр и науки РФ,
ИГХТУ.- Иваново: ИГХТУ. 2016.- 50 с.

4. Библиографическая информация – портал международного
издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com
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ГЛОССАРИЙ

Адсорбция дегеніміз - сұйықтықтың немесе қатты заттың беткі қабаты
арқылы газдар, булар, заттарды ерітіндіден сіңіру процесі.

Азо бояғыш - бұл хромофор компонентінде бір немесе бірнеше топты
құрайтын органикалық бояғыш.

Аква тазалау - бұл құрғақ тазалау түрі, бұл өнімдерді арнайы жуғыш
заттар мен әрлеу агенттерінің сулы ерітінділерінде өңдеу.

Реактивті бояғыштар - бұл талшықтың негізгі құрылымымен
ковалентті байланыс түзетін молекулада тобы бар органикалық бояғыштар
класы.

Анионды белсенді ББЗ - бұл суда диссоциацияланып, органикалық
аниондар түзетін заттар.

Ассортимент - әртүрлі белгілер бойынша ұқсас материалдарды таңдау.
Биоклизинг - бұл құрғақ тазалаудың бір түрі, ол суды ерітінділердегі

өнімдерді арнайы табиғи шөптен жасалған препараттар кешенін қолдан
тазартады.

Ылғал дық-жылулық өңдеу - өнімдерді жылу, ылғал және қысым
әсерінен өңдеу.

Су бөлгіш - бұл еріткіштен суды бөлуге арналған машинадағы жинақ.
Суды жұмсартатын реактивтер - реагенттер кальций мен магний

иондарын ерітінділерде қайтымсыз және берік байланыстырады.
Дақтарды кетіру - бояғыш заттарға химиялық заттардың әсерінен

өнімдердегі дақтарды кетіру.
Тұтқырлық - сұйық денелердің (сұйықтықтардың немесе газдардың)

олардың бір бөлігінің екінші бөлігіне қатысты қозғалуына қарсы тұру
қасиеті.

Гидрофильді талшықтар - бұл суды тез сіңіре алатын талшықтар.
Гидрофобты талшықтар - бұл суды сіңіре алмайтын талшықтар.
Дистилляция - еріткішті еритін және ерімейтін ластаушылардан тазарту

әдісі.
Диффузия - бір заттың байланысқа түскен кезде екінші затқа енуі.
Судың кермектілігі кальций мен магнийдің химиялық

қосылыстарының құрамымен анықталады.
Сұйық модуль - 1 кг өнімге литрдегі еріткіш мөлшері.
Майлау - бұл былғары тінінің пластикасы, жұмсақтығы, беріктігі және

гидрофобтылығы сақталатын процесс.
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Ластану - талшықтардың, маталардың, бұйымдардың қоршаған ортаға
сіңу қабілеті және әртүрлі химиялық табиғаты мен физикалық формасындағы
заттарды ұстап тұру қабілеті.

Өнімдерді тазарту - өнімдердің ластанған аймақтарын органикалық
еріткіштер мен сулы ерітінділерде өңдеуге дейін арнайы химиялық
реактивтермен өңдеу.

Тозуға төзімділік - қызмет ету мерзімін сипаттайды.
Булану - сұйықтықтың бос бетінде пайда болатын булану процесі.
Катионды ББЗ - бұл органикалық катиондар түзетін суда

диссоциацияланатын заттар.
Қышқыл бояу - құрамында молекуласында функционалды қышқыл

топтары бар (сульфо топтары, карбоксил топтары) және қышқыл ерітіндісі
бар органикалық бояғыш.

МКК- мицелла түзілуінің критикалық концентрациясы.
КМЦ - карбоксиметил целлюлоза - СЖС-тың ластаушы заттарды

суспензияда ұстау қабілетін жақсартатын белсенді қоспа.
Жинау киім бірыңғай партиялардың таңдау болып табылады.
Бояғыш - боялған материалдарға белгілі бір түс беретін және

материалға берік жабысатын органикалық заттар.
Бояу - бұл тегіс және қарқынды түс алу процесі.
Кубты бояғыштары - бұл органикалық бояғыштар, оларды бояу

технологиясы «текшелер» - тотықсыздандырғыш ортасы бар сілтілі
ерітінділер арқылы өндіріледі, содан кейін бояғышты талшыққа тотықтырып,
ерімейтін қосылыстарға айналдырады.

Тұзақ - бөгде заттарды ұстауға арналған машинадағы түйін.
Құрамында металл бар бояғыш - бұл молекуласында металл атомы бар

органикалық бояғыш.
Мицеллалар - бұл көптеген амфифилді молекулалардан тұратын

коллоидты ерітіндідегі беттік активті заттардың агрегаттары.
Органикалық еріткіштерде жуу дегеніміз - бұл өнімдердің,

еріткіштердің, беттік белсенді заттардың, ластаушы заттардың мехикалық
әсер етуімен жүретін және өнімдерді ластанудан босату мақсатындағы өзара
әрекеттесуінің физико-химиялық процесі.

Жуу əрекеті - бұл қатты заттардың бетінен, атап айтқанда маталардан
ластануды оның ерітіндіге айналуымен немесе тұрақты дисперсиямен жою
процесі.

Сорғы - еріткішті айдау үшін.
Көлем модулі - өнімнің 1 кг салмағына шаққанда барабанның текше

дециметрдегі көлемі.
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Тотықтырғыш бояғыштар - бұл тотығу нәтижесінде бояу ваннасында
бояғыштар пайда болатын аралық өнімдер класы.

OАЗ - оптикалық ағартқыш заттар
Химиялық тазалау операциясы - өнімді жеке өңдеу (мысалы, дақтарды

кетіру).
Былғары мен теріден жасалған бұйымдарды өңдеу - бояғыштар,

майлы, гидрофобты, пленка түзетін ерітінділермен өңдеу және өнімнің түсі
мен қасиеттерін жақсарту үшін басқа әрлеу препараттары.

ББЗ - беттік белсенді заттар.
ПАН - полиакрилонитрилді талшық.
ПВТ - поливинилхлоридті талшық.
Көбік - бұл газ дисперсті фазасы және сұйық немесе қатты

дисперсиялық ортасы бар дисперсті жүйе.
Көбіктің сыйымдылығы - берілген сұйықтық мөлшерінен алынған

көбіктің мөлшері және оның тұрақтылығы.
Қауырсыннан жасалған бұйымдар - тігістермен тігілмеген, киімге

қатысы жоқ, матаның екі қабатынан және мамық пен қауырсын арасындағы
жылынатын төсеніштен тұратын тігу.

Беттік керілу - бұл беттің бірлігіне келетін бос энергия.
Сіңдіру (əрлеу) - өнімдерді белгілі бір қасиеттер беру үшін арнайы

қосылыстармен өңдеу.
Бояу процесі дегеніміз - бояғыш молекулаларының немесе иондардың

ерітіндіден немесе дисперсиядан талшыққа өздігінен ауысуы.
Химиялық тазалау процесі - бірнеше өнімді бір уақытта өңдеу - партия

(мысалы, өнімдерді химиялық тазалау машинасында өңдеу). Химиялық
тазарту қызметтерін ұсынудың нəтижесі химиялық тазарту
кәсіпорындарында өңделген өнімдер болып табылады.

ПХЕ - перхлорэтилен еріткіш.
Дақ - ластануына байланысты матаның негізгі фонынан түсімен

ерекшеленетін мата бөлігі.
Еріткіштер - бұл әртүрлі химиялық заттарды ерітетін жеке химиялық

қосылыстар немесе қоспалар.
Резорбция - өнімдерден алынған кірді қайталама сіңіру
Ресорбция - химиялық тазалау кезінде өнімнің бетіне ластаушы

заттардың екінші реттік шөгуі .
СЖС - синтетикалық жуғыш сұйықтықтар.
Еріту - бұл еритін заттың (беттік активті заттардың) мицеллаларына

солубилизаттың (молекулалық массасы төмен зат) өздігінен енуінің
коллоидтық процесі.
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Сорбция - қатты немесе сұйықтық арқылы қоршаған ортадан әртүрлі
заттарды сіңіру.

Сұрыптау - өнімді өндірістік партияларға жинауға дайындау.
Өнімдерді сұрыптау - өнімді өңдеу әдісі, ассортименті, түсі, ластану

дәрежесі және мерзімдері бойынша бөлу. Химиялық тазарту
кəсіпорындарында жəне кір жуатын орындарда өңделген өнімдерге
технологиялық сараптама - белгілі бір тәртіпке сәйкес және объект туралы
алынған мәліметтерді талдай отырып, көрсетілген қызметтердің нормативтік-
технологиялық құжаттардың талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында
химиялық тазарту кәсіпорындарында және кір жуатын орындарда өңделген
өнімдерді эксперименттік зерттеу. тәжірибе.

Жуу - сулы беттік-белсенді ерітінділерді қолдана отырып, тоқыма
заттарынан кірді кетіру.

Қайнау температурасы - бұл сұйықтықтың бүкіл көлемде булану
температурасы.

TCE - трихлорэтилен еріткіші.
Уайт спирт - еріткіш бензин.
Химиялық тазартқышты күшейткіш - құрамында беттік активті

заттар, еріткіштер және басқа да пайдалы қоспалар бар композициялар.
Химиялық тазарту қызметі - бұл химиялық тазарту бойынша

қызметтердің мердігері мен қызметтерді тұтынушы арасындағы тікелей
өзара әрекеттесудің нәтижесі, сондай-ақ мердігердің әртүрлі еріткіштер
ортасындағы өнімдерден ластануды жою жөніндегі қызметі.

Түстің тұрақтылығы - табиғи, пайдалану және технологиялық
факторлардың әсерінен материалдың түсінің өзгеруі және түсінің
қарқындылығы (жарыққа төзімділік, ылғалды өңдеуге, хлорға дейін).

Түстің тұрақтылығы - бұл тоқыма материалдарының, сондай-ақ
былғары мен теріден жасалған материалдардың түрлі факторлардың әсерінен
түс сақтап қалу қабілеті.

Сүзу - суспензияларды бөлу әдісі.
Пішіннің тұрақтылығы - бұл киімнің жұмыс жағдайында өзінің

бастапқы пішіні мен мөлшерін сақтау қабілеті (белгілі бір шектерде).
Фотометрия - бұл мата үлгісінің бетінен жарықтың шағылысуын

өлшеу процесі.
Фурнитура-былғары-галантерея, тоқыма-галантерея, тігін және аяқ

киім өндірісі бұйымдарын безендіруге, бекітуге, бекітуге, қатайтуға және
пайдаланудың ыңғайлылығына қызмет ететін қосалқы бұйымдар немесе
материалдар. Керек-жарақтарды, мысалы, түймелерді және алынбайтын,
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мысалы, холнитендер, ілмектер, сыдырма ілгектер, шелектер және т. б. алуға
болады.

Химиялық тазалау - физико-химиялық және мехикалық процестердің
және әртүрлі еріткіштер ортасындағы өнімдерден ластаушы заттарды
шығаратын операциялардың кешені.

Эмульгаторлар - бұл араласпайтын сұйықтықтардан эмульсия құруды
қамтамасыз ететін заттар.
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