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Фільтрувальні рукави з розроблених 
фільтрувальних тканин пошивають на 
спеціальному устаткуванні виробництва США. 
Згідно з ТУ У17.5-20134458-001-200З ((Рукава 
фильтровальнь,е» рукави виготовляють різно
го діаметра і довжини, з кільцями та без них. 

Екологічна безпека фільтрувальних 
текстильних матеріалів: проблеми та вирішення Фільтрувальні рукави, які оснащено 

фільтрами з імпульсною регенерацією, вироб
ляють з голкопробивного фетру усіляких видів: 
з поліефірного волокна - для очистки про
мислових газів, які мають робочу температуру 
до 150°С; із термостійкого волокна - для очи
стки промислових газів, які мають робочу тем
пературу до 250'С (піки 400'С). 

Вступ. У зв'язку із курсом України на євро
пейську інтеграцію, важливе значення мають 
вимоги щодо охорони навколишнього середо
вища. Останні роки у нашій державі, як і в 
інших країнах, вживають низку заходів для по
долання та пом'якшення гостроти екологічної 
ситуації. Ухвалено Закони України «Про охоро
ну навколишнього природного середовища», 
«Про охорону атмосферного повітря», «Про 
екологічну експертизу>> [1]. 

Постановка завдання. Особливу увагу 
державні органи приділяють підвищенню 
відповідальності виробників та постачаль
ників за екологічну безпеку товарів, впровад
ження об'єктивних та доступних методів її 
оцінки й контролю. Значну увагу приділяють 
також міжнародному співробітництву в цій 
сфері. На успішне вирішення деяких аспектів 
екологічної безпеки товарів спрямовано і ух
валений Кабінетом Міністрів Украіни Декрет 
про стандартизацію та сертифікацію якості 
товарів і послуг. Основну відповідальність за 
своєчасне створення необхідної документації, 
розроблення об'єктивних методів та методик 
визначення екологічної безпеки товарів, 
об(рунтування гранично допустимих концент
рацій екологічних забруднень товарів різного 
цільового призначення покладено на органи 
стандартизації Украіни. Найактуальнішим за
вданням Держстандарту України слід вважати 
узгодження вимог вітчизняних екологічних 
стандартів з вимогами відповідних міжнарод
них екологічних стандартів. Важливе значення 
для розв'язання проблеми екологічної безпеки 
товарів має розширення тематики та поглиб
лення екологічних досліджень у сфері товаро
знавства. 

Зростання промисловості за останні роки, 
особливо галузей чорної і кольорової мета
лургії, сприяло підвищенню попиту на фільтру
вальні матеріали для очистки технологічних 
газів із витратою очищеного газу до 1 млн. м'/г 
з вимогою до вихідної концентрації в очище
ному газі не більше 20 мг/м' за умов експлуа
тації фільтрів за температури до 200'С. Причи
нами цього є суворіші законодавчі вимоги до 
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3. До переваг технології отримання лубу конопель 
безпосередньо у господарствах належить: 

• Отримання лубу у вигляді однорідної' маси 
із вмістом костриці не більше 5% 

+ Вироби з лубу мають широке
народногосподарське значення
та застосування

• Відходи (костриця) від отримання лубу
конопель можуть бути додатково використані 
господарством 

• В 3-4 рази скорочується обсяг транспортних 
перевезень, оскільки 
замість стебел на завод доставляють луб 

+ Економічні підрахунки свідчать, що загальні 
витрати праці на отримання тонни лубу 
під час обробки соломи конопель 
значно нижчі, ніж у разі отримання 
волокна традиційним способом 
переробки трести (в 1,5 разу). 

викидів у атмосферу і соціальна та моральна 
відповідальність за збереження навколишньо
го середовища. 

Результати. Дані вимоги стали приводом 
до розроблення нового покоління вітчизняних 
фільтрувальних матеріалів із врахуванням по
зитивного досвіду конструювання і експлуа
тації вітчизняних та зарубіжних фільтрів [2]. 
Досвід експлуатації тканих фільтрів свідчить, 
що вони стабільно забезпечують ефективність 
пиловловлювання на рівні 98,5% і, в наймен
шому ступені, впливають на зміну хімічного 
складу газів та пилу, його дисперсності, елект
ричних характеристик і таке ін. [З]. 

За забезпечення ефективності пиловлов
лювання, ткані фільтри є економічнішими за 
решту апаратів (як за вартістю, так і за експлу
атаційними витратами). 

Підраховано, що у разі підвищення ефек
тивності пиловловлювання з 98 до 99%, 
вартість електрофільтра підвищується на 20%, 
вартість мокрого пиловловлювання не 
змінюється, хоча збільшуються експлуатаційні 
витрати внаслідок збільшення витрат електро
енергії. При цьому вартість та експлуатаційні 
витрати тканих фільтрів залишаються 
незмінними. 

Все ширшого розповсюдження для обезпи
лення газів ткані фільтри набувають завдяки 
стабільності роботи, високій ефективності, 
помірним витратам. Експлуатаційні витрати за
лишаються достатньо високими, проте мають 
тенденцію до зниження через розширення 
асортименту фільтрувальних тканин і збіль
шення терміну придатності (розмір витрат на їх 
заміну може досягати 21% усіх експлуа
таційних витрат). 

Застосування нових синтетичних тканин 
розширює можливості використання тканих 
фільтрів. 

Луцьке ЗАТ фірма ((Едельвіка» є розробни
ком фільтрувальних тканин, голкопробивних 
фільтрувальних полотен, а також фільтру
вальних рукавів для пилегазоочисних 
аспіраційних систем підприємств кольорової 
та чорної металургії. 

Для фільтрів із зворотнім продуванням ви
користовують термостабілізовану поліефірну 
фільтрувальну тканину, яка має робочу темпе
ратуру до 150'С. Розроблено також нову 
фільтрувальну арселонову термостійку ткани
ну із робочою температурою до 250'С (піки 
400°С). 

Фільтрувальні рукави фірми «Едельвіка» 
встановлено на Нікопольському, Запорізькому, 
Стаханівському феросплавних заводах; 
підприємствах АТ «Казхром» (Актюбінський та 
Аксуський феросплавні заводи); Запорізькому 
титано-магнієвому заводі; ЗАТ «Цинк» і ЗАТ 
«Свинець» та інших заводах Украіни. 

висновки 

1. Виробництво чорної та кольорової мета
лургії супроводжується утворенням вели
ких обсягів запилених газів, очистка яких 
диктується екологічною необхідністю
санітарної очистки газів перед викидом їх 
в атмосферу. 

2. Фільтрувальні матеріали мають низку пере
ваг, а саме: забезпечують високу (на рівні 
20 мг/м') і стабільну ефективність (на
рівні 98,5%), яка не залежить від складу 
пилу та концентрації пилу в них. 
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