
 

 27 

Resource-Saving Technologies of Apparel, Textile & Food Industry 

 

УДК 677.017.8 

РОЛЬ СИЛІКОНІВ В ОБРОБЛЕННІ ТЕКСТИЛЮ УКРАЇНИ 

Г. О. ПУШКАР, І. С. ГАЛИК, Б. Д. СЕМАК 
Львівський торговельно-економічний університет 

 

Як свідчить аналіз літературних даних [1-4], кремнійорганічні 

оздоблювальні препарати (силікони) в останні десятиріччя відіграють 

ключову роль у заключному оздобленні багатьох видів текстильних матеріалів 

(особливо одягового призначення). 

Вплив силіконової обробки на стійкість пофарбованих тканин до дії 

різноманітних фізико-хімічних чинників, залежить від багатьох факторів: клас 

і марка барвника, його фізичний стан на волокні, тип зв’язку барвника з 

волокном, властивості і склад обробного препарату, волокнистий склад і 

будова самого субстрату, склад навколишнього середовища, спектральний 

склад джерел опромінення тощо. Даною проблемою автори займаються 

тривалий час. 

При цьому названі силіконові технології оздоблення текстильних 

матеріалів характеризуються великою різноманітністю та унікальністю. 

Наведемо перелік найбільш поширених і популярних сьогодні видів 

поверхневої модифікації текстильних матеріалів силіконами [2, 3, 4]: 

- використання різних за хімічною будовою силіконових обробних 

препаратів для надання текстильним одяговим матеріалам (особливо 

плащовим і куртковим) високих і стабільних ефектів водо- і 

брудовідштовхування; 

- використання різноманітних антимікробних силіконових препаратів 

для захисту целюлозовмісних одягових текстильних матеріалів від 

руйнування целюлозоруйнуючими мікроорганізмами; 

- використання силіконових антимікробних препаратів для захисту 

медичного текстилю від патогенних мікроорганізмів; 

- найбільш оправдано для силіконового оброблення одягових 

текстильних матеріалів використовувати ті види препаратів, які самі є 

атмосферостійкими, а також гальмують знебарвлення на цих матеріалах 

пофарбувань та світлостаріння волокнистої основи цих матеріалів. 

При цьому необхідно: 

- виявити і описати інгібуючу дію окремих (найбільш перспективних) 

типів силіконових препаратів для фарбування певними марками активних, 

кубових, дисперсних та іншими марками барвників, які найчастіше 

використовуються для фарбування одягових тканин; 

- використовувати для фарбування гідрофобізованих силіконами 

текстильних матеріалів тільки ті марки синтетичних барвників світлостійкість 

яких не знебарвлюється відповідними типами силіконових препаратів; 

- детально обґрунтувати залежність світлостійкості пофарбувань 

одягових текстильних матеріалів від хімічної будови гідрофобізаторів. 
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Окрім цього, силіконові обробні препарати текстильного призначення 

характеризуються високою термостійкістю та термостабільністю. Вони 

зберігають ці властивості при високих (300-500°С) і низьких (-100°С) 

температурах. Більше того, використання силіконових препаратів у 

заключному обробному текстильному виробництві гарантує не тільки 

екологічну безпечність технологічних процесів, але й екологічну чистоту 

отриманої продукції [2, 3, 4]. 

При цьому вирішується декілька екологічних проблем [2]: 

- безпечність виробництва та використання на промислових 

текстильних підприємствах обробних силіконових препаратів; 

- можливість оздоблення текстильних матеріалів різного волокнистого 

складу, будови та призначення; 

- безпечність утилізації текстильних виробів, модифікованих 

силіконами; 

- обмеженість асортименту силіконових препаратів, які випускаються у 

вигляді різноманітних розчинів в різноманітних органічних розчинниках; 

- потреба зниження ціни на існуючий асортимент обробних 

силіконових препаратів. 

Необхідно відзначити, що сьогодні в Україні існує поки одне промислове 

підприємство «Кремнійполімер», здатне забезпечувати потреби підприємств 

вітчизняної текстильної промисловості у потрібному асортименті і кількості 

обробних силіконових препаратів текстильного призначення. 

Таким чином, узагальнюючи існуючу сьогодні в літературі інформацію 

про асортимент і властивості модифікованих силіконами текстильних матері-

алів і виробів можна зробити загальний висновок про можливість віднесення 

цих текстильних матеріалів і одягу з них до товарів майбутнього [1-4]. Це товари 

нового покоління, які сьогодні освоїла вітчизняна текстильна промисловість. 

Вони успішно конкурують із зарубіжними аналогами завдяки конкурентних 

переваг над імпортною продукцією. 
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