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АНОТАЦІЯ 

Полюсов В.В. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих 

органів тріпальної машини для оброблення вовни. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. – Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-

Нова" – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, 

Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, 2020. 

Метою досліджень є підвищення ефективності процесу сухого очищення 

забрудненої вовни шляхом удосконалення конструкції малогабаритної тріпальної 

машини, обґрунтування та оптимізації її конструктивно-технологічних параметрів і 

режимів роботи. 

Для досягнення поставленої мети висунуто наукову гіпотезу, згідно з якою 

підвищення ефективності процесу сухого очищення забрудненої вовни без руйнування 

цілісності її структури можна забезпечити шляхом застосування малогабаритної 

тріпальної машини з удосконаленим двобарабанним робочим органом, який забезпечує 

більш інтенсивну механічну ударну дію на забруднену вовну в процесі її тріпання. 

Задачі дослідження: 

‒ визначити напрями вдосконалення робочих органів існуючих конструкцій 

тріпальних машин для оброблення забруднених волокнистих матеріалів у процесі їх 

сухої очистки та обґрунтувати конструктивно-технологічну схему малогабаритної 

тріпальної машини з поетапним інтенсивним тріпанням забрудненої вовни; 

‒ розробити математичну модель процесу взаємодії робочих органів 

малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує вплив її 

фізико-механічних властивостей та конструктивно-технологічних параметрів 

малогабаритної тріпальної машини; 

‒ визначити закономірності впливу конструктивно-технологічних 

параметрів малогабаритної тріпальної машини на показники продуктивності, якості та 

енергоємності процесу сухого очищення забрудненої вовни від домішок; 
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‒ обґрунтувати раціональні конструктивно-технологічні параметри 

малогабаритної тріпальної машини на основі аналітичних та експериментальних 

досліджень; 

‒ визначити техніко-економічну ефективність запропонованої конструкції 

малогабаритної тріпальної машини за результатами впровадження досліджень. 

Об'єкт дослідження – технологічний процес сухого очищення забрудненої вовни. 

Предмет дослідження – закономірності взаємодії робочих органів малогабаритної 

тріпальної машини із забрудненою вовною за якісними та енергетичними показниками 

її роботи. 

Теоретичні дослідження базувались на аналізі взаємодії робочих органів 

малогабаритної тріпальної машини з шаром забрудненої вовни в процесі її сухого 

очищення на базі механіки суцільного середовища із використанням методів 

теоретичної механіки, диференціальних обчислень та механіко-математичного 

моделювання. 

Експериментальні дослідження проводились в лабораторних і виробничих 

умовах з використанням як загальноприйнятих, так і згідно розроблених методик, та 

передбачали планування багатофакторних експериментів. Теоретичні розрахунки і 

аналіз експериментальних даних проводились з використанням програмного пакету 

Mathematica. 

Вперше розроблено математичну модель процесу взаємодії двобарабанного 

робочого органу зі щільною кілковою гарнітурою розробленої малогабаритної 

тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує вплив фізико-

механічних властивостей вовни (товщина й ширина шару вовни, границя міцності на 

розтяг, щільність вовни, коефіцієнти тертя об матеріали робочих органів, модуль 

деформації) та конструктивно-технологічних параметрів машини (зовнішні діаметри 

кілкових барабанів, діаметри живильних валків та їх кутові швидкості, діаметр прутків 

колосникових решіт, радіальний зазор між кілком барабана і прутком колосникового 

решета); 

Вперше отримані закономірності зміни ступеня очищення забрудненої вовни, 

споживаної потужності процесу її тріпання і витрат енергії від режимних параметрів 
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розробленої малогабаритної тріпальної машини (зусилля стискання живильних валків, 

зазор між живильними валками і кілками першого барабана, частота обертання 

першого барабана); 

Набуло подальшого розвитку застосування способу ступінчастого оброблення 

забрудненого волокнистого матеріалу двобарабанним робочим органом зі щільною 

кілковою гарнітурою, що забезпечить визначений рівень виконання технологічного 

процесу сухого очищення оброблюваного матеріалу. 

В роботі вирішено науково-практичну задачу підвищення ефективності процесу 

сухого очищення забрудненої вовни шляхом удосконалення конструкції 

малогабаритної тріпальної машини, обґрунтування та оптимізації її конструктивно-

технологічних параметрів і режимів роботи, що дозволило зробити наступні висновки. 

Встановлено, що основним чинником, обмежуючим ефективність роботи 

існуючих конструкцій тріпальних машин, є недостатня ступінь очищення забруднених 

волокнистих матеріалів в процесі тріпання, що негативно позначається на подальшій їх 

обробці. З огляду робіт із досліджень процесу сухого очищення забруднених 

волокнистих матеріалів можна стверджувати, що досягнення оптимальних показників 

продуктивності, якості й ефективності роботи тріпальних машин можливо за наступних 

умов: 

‒ застосування способу ступінчастого оброблення забрудненого 

волокнистого матеріалу двобарабанним робочим органом з щільною кілковою 

гарнітурою й різною за ступенями обробки кутовою швидкістю тріпальних барабанів, 

що забезпечить визначений режим виконання технологічного процесу сухого 

очищення оброблюваного матеріалу; 

‒ інтенсифікація процесу тріпання оброблюваного матеріалу за рахунок 

збільшення кутової швидкості тріпальних барабанів й щільності кілкової гарнітури на 

їх робочих поверхнях; 

‒ підвищення ступеня очищення оброблюваного матеріалу за рахунок 

забезпечення більш інтенсивної ударної дії кілків розпушувально-тріпальних барабанів 

на елементи волокон, що були відокремлені на першому етапі контакту. 
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Розроблено математичну модель процесу взаємодії робочих органів 

малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує вплив 

фізико-механічних властивостей вовни (товщина й ширина шару вовни, границя 

міцності на розтяг, щільність вовни, коефіцієнти тертя об матеріали робочих органів, 

модуль деформації) та конструктивно-технологічних параметрів машини (зовнішні 

діаметри кілкових барабанів, діаметри живильних валків та їх кутові швидкості, діаметр 

прутків колосникових решіт, радіальний зазор між кілком барабана і прутком 

колосникового решета) на ефективність виконання процесу тріпання вовни. 

За результатами експериментальних досліджень процесу сухого очищення 

забрудненої рунної овечої вовни малогабаритною тріпальною машиною МТ-001А-12 

отримано закономірності другого порядку ступеня очищення забрудненої вовни після 

тріпання Z, споживаної потужності процесу P і витрат енергії Е від зусилля стискання 

живильних валків F, зазору між живильними валками і кілками першого барабана ΔL, 

частоти обертання першого барабана n, які адекватно описують технологічний процес 

сухого очищення забрудненої рунної овечої вовни, та проведено її аналіз. 

Річний економічний ефект від підвищення якості сухого очищення забрудненої 

овечої вовни при застосуванні малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у складі 

технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 становить 5553 грн./т. 

При перероблені 24 т забрудненої рунної овечої вовни і отримання товарної продукції у 

вигляді сухої митої вовни термін окупності інвестиційних вкладень – 0,96 року. 

Отримані результати досліджень свідчать про високу ефективність та перспективність 

застосування малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у складі ліній первинної 

обробки вовни. 

Ключові слова: вовна, забрудненість, первинна обробка, суха очистка, 

розпушування, тріпання, малогабаритна тріпальна машина, двобарабанний робочий 

орган, робочий процес, ступінь очищення. 
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ABSTRACT 

Polyusov V.V. Substantiation for Design and Process Parameters of Wool Fiber Opener 

Working Components – Manuscript copyright. 

Thesis for the degree of сandidate of technical science by specialty 05.05.11 – Machines 

and Machinery in Agricultural Production. – “Ascania Nova” Institute of Animal Breeding in the 

Steppe Regions named after M. F. Ivanov – National Scientific Selection-Genetics Center for 

Sheep Breeding, Central Ukrainian National Technical University of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kropyvnytskyi, 2020. 

The goal of research is to increase dry scouring efficiency for dirty wool by improving 

design of a mini-size wool opener, as well as substantiating and optimizing its design and process 

parameters and operating modes. 

To achieve the stated goal, a scientific hypothesis was proposed, according to which 

increase in dry scouring efficiency for dirty wool without damage to its structure can be attained 

by using the mini-size wool opener with the improved double roller that ensures more intensive 

mechanical impact on dirty wool during opening. 

Research objectives are stated as follows: 

‒ to determine areas for improvement in existing designs of wool opener to process 

dirty fibers during dry scouring process and to substantiate the design and process scheme for the 

mini-size wool opener with step-by-step intensive carding of dirty wool; 

‒ to develop a mathematical model describing how small-size wool opener 

mechanisms interact with dirty bulk wool and how wool physical and mechanical properties 

corresponds to structural and technological parameters of a small-size wool opener; 

‒ to determine consistent patterns of how variations in design and process parameters 

of a small-size wool opener effect on productivity, quality and power consumption factors in dry 

scouring process when removing dirt and grease from wool; 

‒ to substantiate design and process parameters of the small-size wool opener based 

on analytical and experimental researches; 

‒ to determine feasibility of the suggested design of small-size wool opener based on 

the application results of research. 

The object of research is a dry scouring process of dirty raw wool. 
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The subject of research is how the components of small-size wool opener for dirty wool in 

their interworking can define its operation based on quality and power consumption factors. 

Theoretical study was aimed to analyze how components of a small-size wool opener work 

with dirty wool layers in the process of its dry scouring and it was based on continuum mechanics 

using methods of theoretical mechanics, differential measurements and mathematical modeling of 

mechanical systems. 

Experimental study was carried out in laboratory and production environment using both 

common and elaborated methods, and included planning of multifactor experiments. Theoretical 

calculation and analysis of experimental evidence were performed using Mathematica software. 

For the first time, a mathematical model is developed describing how double-roller 

component with dense needles of the designed small-size wool opener interact with dirty bulk 

wool, and how wool physical and mechanical properties (wool layer thickness and width, tension 

strength limit, wool density, friction coefficient of component materials, deformation modulus) 

correspond to the opening machine design and process parameters (external diameters of spiked 

rollers, diameters of feeding rollers and their angular velocities, diameter of grate bar stocks, radial 

clearance between roller needle and grate bar stock); 

For the first time, we obtained patterns demonstrating how operating modes of the designed 

small-size wool opener (defined by feeding rollers pressure load, clearance between feeding rollers 

and first roller needles, first roller rotation rate) can change a degree of dirty raw wool scouring, 

opening process and power consumption. 

The step-by-step method of raw fiber processing that uses a double-roller mechanism with 

dense needles was further developed to ensure a certain degree of dry scouring performance. 

The research task to increase efficiency of dirty wool dry scouring was accomplished by 

way of improvements to a small-size wool opener design, substantiation and optimization of its 

design and process parameters, as well as operating modes, that led to the conclusions as follows. 

It has been established that the main factor limiting operational efficiency of wool openers 

in existing designs was an insufficient degree of dirty wool fiber scouring during the opening 

process, which has a negative impact on its further processing. 

A mathematical model is developed describing how  a double-roller with dense needles of 

the designed small-size wool opener interacts with dirty bulk wool, and it demonstrates how wool 

physical and mechanical properties (wool layer thickness and width, tension strength limit, wool 

density, friction coefficient of component materials, stress-strain modulus) correspond to the 
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opening machine design and process parameters (external diameters of spiked rollers, diameters of 

feeding rollers and their angular velocities, diameter of grate bar stocks, radial clearance between 

roller needle and grate bar stock). 

Based on optimization criteria for wool opening process, the following design and process 

parameters of small-size wool opener were analytically substantiated, namely: feeding rollers 

pressure load; axial coordinates of feed rollers; angular velocities of opening and carding rollers; 

number of needle rows on opening and carding rollers; clearance between needles of the first 

opening and carding roller and feeding rollers; angles of grate bar wrapping for opening and 

carding rollers; productivity of the small-size wool opener. 

Based on the experimental results obtained for dry scouring of dirty sheep’s fleece wool 

with МТ-001А-12 small-size wool opener, the patterns for the second-order scouring of dirty 

wool after opening, as well as operating power and power consumption have been established 

depending on feeding rollers pressure load, clearance between feeding rollers and first roller pins, 

first roller rotation rate, which adequately describe the technological process of dirty sheep’s fleece 

wool dry scouring, and followed by their analysis. 

The rational correspondence has been established between design and process parameters 

of МТ-001А-12 small-size wool opener when minimum power input is used for wool dry 

scouring, namely: feeding rollers pressure load, clearance between feeding rollers and first roller 

needles, rotation rate of the first opening and carding roller. It was determined that МТ-001А-12 

small-size wool opener with the above rational design and process parameters sustainably 

performs technological process and at throughput capacity from 163.0 to 270.0 kg/hour per run 

ensures the dry scouring degree for dirty sheep’s fleece wool within the range of 43.1 to 56.3 %, 

which meets requirements to such type of wool openers (minimum 40 %). 

Annual economic benefits from improvement in quality of dirty sheep’s fleece wool dry 

scouring with the use of МТ-001А-12 small-size wool opener as a part of ТМ ПОВ-8.0 primary 

wool processing production module makes 5,553 UAH/ton. If 24 tons of dirty sheep’s fleece wool 

is processed to marketable products in the form of dry washed wool, the return on investment 

period makes 0.96 year. The results obtained prove high efficiency and use prospects for МТ-

001А-12 small-size wool opener as a part of primary wool processing production line. 

Key words: wool, dirty, primary processing, dry scouring, carding, opening, small-size 

wool opener, double-roller, manufacturing process, scouring degree. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Первинна обробка вовни – важлива і одна з головних 

складових технологічного процесу вовнового виробництва. Першим етапом первинної 

обробки забрудненої вовни є її сухе очищення шляхом тріпання. Існуючі в даний час 

конструкції тріпальних машин не в повній мірі відповідають вимогам до свого 

функціонального призначення, а саме: або не забезпечують необхідний ступінь 

очищення забрудненої вовни у процесі її оброблення, або порушують цілісність 

структури вовни в процесі її розпушування та тріпання, що негативно позначається на 

подальшій її обробці. Особливо це стосується процесу тріпання забрудненої грубої 

овечої вовни. 

Тому дослідження, спрямовані на вирішення науково-практичної задачі 

підвищення ефективності процесу сухого очищення забрудненої овечої вовни при її 

обробленні на основі потенційно перспективних малогабаритних двобарабанних 

тріпальних машин, мають народногосподарське значення і є актуальними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження, що складають основу 

дисертаційної роботи, проведено упродовж 2010-2014 рр. в Інституті механізації 

тваринництва Національної академії аграрних наук України (ІМТ НААН) в координації з 

Інститутом тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" – 

Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства (ІТСР «Асканія-Нова» 

– ННСГЦВ) відповідно до Програм наукових досліджень Національної академії 

аграрних наук України (НААН) за темами: «Розробити новітні ресурсозберігаючі 

технологічні процеси та засоби механізації ведення високопродуктивного м'ясо-

молочного вівчарства» (№ ДР 0106U004738) і «Розробити інноваційні технології 

конкуренто-спромож¬но¬го органічного виробництва продукції вівчарства півдня 

України» (№ ДР 0111U003256).  

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є підвищення ефективності 

процесу сухого очищення забрудненої вовни шляхом удосконалення конструкції 

малогабаритної тріпальної машини, обґрунтування та оптимізації її конструктивно-

технологічних параметрів і режимів роботи. 
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Для досягнення поставленої мети висунуто наукову гіпотезу, згідно з якою 

підвищення ефективності процесу сухого очищення забрудненої вовни без руйнування 

цілісності її структури можна забезпечити шляхом застосування малогабаритної 

тріпальної машини з удосконаленим двобарабанним робочим органом, який забезпечує 

більш інтенсивну механічну ударну дію на забруднену вовну в процесі її тріпання. 

Задачі дослідження: 

‒ визначити напрями вдосконалення робочих органів існуючих конструкцій 

тріпальних машин для оброблення забруднених волокнистих матеріалів у процесі їх 

сухої очистки та обґрунтувати конструктивно-технологічну схему малогабаритної 

тріпальної машини з поетапним інтенсивним тріпанням забрудненої вовни; 

‒ розробити математичну модель процесу взаємодії робочих органів 

малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує вплив її 

фізико-механічних властивостей та конструктивно-технологічних параметрів 

малогабаритної тріпальної машини; 

‒ визначити закономірності впливу конструктивно-технологічних параметрів 

малогабаритної тріпальної машини на показники продуктивності, якості та 

енергоємності процесу сухого очищення забрудненої вовни від домішок; 

‒ обґрунтувати раціональні конструктивно-технологічні параметри 

малогабаритної тріпальної машини на основі аналітичних та експериментальних 

досліджень; 

‒ визначити техніко-економічну ефективність запропонованої конструкції 

малогабаритної тріпальної машини за результатами впровадження досліджень. 

Об'єкт дослідження – технологічний процес сухого очищення забрудненої вовни. 

Предмет дослідження – закономірності взаємодії робочих органів малогабаритної 

тріпальної машини із забрудненою вовною за якісними та енергетичними показниками її 

роботи. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження базувались на аналізі взаємодії 

робочих органів малогабаритної тріпальної машини з шаром забрудненої вовни в процесі 

її сухого очищення на базі механіки суцільного середовища із використанням методів 

теоретичної механіки, диференціальних обчислень та механіко-математичного 
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моделювання. 

Експериментальні дослідження проводились в лабораторних і виробничих умовах 

з використанням як загальноприйнятих, так і згідно розроблених методик, та 

передбачали планування багатофакторних експериментів. Теоретичні розрахунки і аналіз 

експериментальних даних проводились з використанням програмного пакету 

Mathematica. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

‒ вперше розроблено математичну модель процесу взаємодії двобарабанного 

робочого органу зі щільною кілковою гарнітурою розробленої малогабаритної тріпальної 

машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує вплив фізико-механічних 

властивостей вовни (товщина й ширина шару вовни, границя міцності на розтяг, 

щільність вовни, коефіцієнти тертя об матеріали робочих органів, модуль деформації) та 

конструктивно-технологічних параметрів машини (зовнішні діаметри кілкових 

барабанів, діаметри живильних валків та їх кутові швидкості, діаметр прутків 

колосникових решіт, радіальний зазор між кілком барабана і прутком колосникового 

решета); 

‒ вперше отримані закономірності зміни ступеня очищення забрудненої 

вовни, споживаної потужності процесу її тріпання і витрат енергії від режимних 

параметрів розробленої малогабаритної тріпальної машини (зусилля стискання 

живильних валків, зазор між живильними валками і кілками першого барабана, частота 

обертання першого барабана); 

‒ набуло подальшого розвитку застосування способу ступінчастого 

оброблення забрудненого волокнистого матеріалу двобарабанним робочим органом зі 

щільною кілковою гарнітурою, що забезпечить визначений рівень виконання 

технологічного процесу сухого очищення оброблюваного матеріалу. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів теоретичних 

і експериментальних досліджень визначено раціональні конструктивно-технологічні 

параметри малогабаритної тріпальної машин, з використанням яких розроблено 

комплект конструкторської документації та виготовлено дослідний зразок 

малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12. Розроблена тріпальна машина МТ-
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001А-12 є складовою частиною створеного в ІМТ НААН технологічного модуля 

первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 з поетапним її сухим і вологим очищенням по 

ходу технологічного процесу. 

Результати наукових досліджень прийняті й використані при удосконаленні 

технології й технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 приватним 

підприємством «Романцов І. М.» (м. Запоріжжя) та ТОВ НВК «Прокс» (м. 

Дніпропетровськ) при виготовленні дослідного зразка малогабаритної тріпальної 

машини МТ-001А-12. Дослідний зразок малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 

впроваджено та використано ДПДГ ІТСР "АСКАНІЯ-НОВА" (смт. Асканія-Нова).  

Новизна технічних рішень при удосконаленні тріпальної машини і її робочих 

органів, захищена патентом України на корисну модель № 67982. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати, які відображають суть 

дисертаційної роботи, одержані здобувачем самостійно. Постановка задач, аналіз і 

трактування результатів виконано спільно з науковим керівником і частково зі 

співавторами публікацій. 

Здобувачем особисто: досліджено сучасний стан проблеми та визначено 

перспективні напрямки вдосконалення робочих органів існуючих конструкцій 

тріпальних машин для сухого очищення забруднених волокнистих матеріалів; 

обґрунтовано конструктивно-технологічну схему малогабаритної тріпальної машини; 

теоретично обґрунтовано конструктивно-технологічні параметри малогабаритної 

тріпальної машини; досліджено пружні характеристики немитої овечої вовни; на основі 

експериментальних досліджень обґрунтовано раціональні конструктивно-технологічні 

параметри роботи тріпальної машини; визначено техніко-економічні показники при 

застосуванні тріпальної машини у складі ліній первинної обробки вовни. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались на 

Науково-технічній конференції науково-педагогічних працівників за підсумками роботи 

в 2011 році (Україна, м. Дніпропетровськ, ДДАУ, 21 лютого 2012 р.), на Десятій 

міжнародній науково-методичній конференції «Інноваційні напрямки розвитку 

технічного сервісу машин» (Україна, м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 22-23 березня 

2012 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 
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вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві» (Україна, м. Харків, 

ХНТУСГ ім. П. Василенка, 21-22 березня 2013 р.), на семінарі «Перспективні методи 

ведення вівчарства на Півдні України. Організація ефективного збуту продукції 

вівчарства» (Україна, Одеська область, Тарутинський район, с. Фрумушка-Нова, 26 

квітня 2013 р., Проект технічної допомоги USAID АгроІевест), на Міжнародній науково-

практичній конференції «Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні» (Україна, 

м. Дніпропетровськ, ДДАУ, 16-17 травня 2013 р.), на ХІV Міжнародній науковій 

конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування 

сільськогосподарської техніки і технологій» (Україна, смт. Дослідницьке, УкрНДІПВТ 

ім. Л. Погорілого, 26-27 вересня 2013 р.), на IX Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації 

сільськогосподарської техніки» (Україна, м. Кіровоград, КНТУ, 7-8 листопада 2013 р.) та 

на Міжнародній науково-практичній конференції «Научно-технический пргресс в 

сельскохозяйственном производстве» (Білорусь, м. Мінськ, РУП «НПЦ НАН Беларуси 

по механизации сельского хозяйства», 16-17 жовтня 2013 р.). 

В повному обсязі дисертація доповідалась й отримала позитивні відгуки на 

розширеному засіданні лабораторії технології виробництва і переробки продукції 

вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” 

– Національного наукового селекційно-генетич¬ного центру з вівчарства (25 червня 2020 

р.), на засіданні наукового міжкафедрального семінару Центральноукраїнського 

національного технічного університету (30 червеня 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 21 науковій 

праці, у тому числі: 13 статей у спеціалізованих наукових виданнях України; 3 публікації 

у закордонних виданнях; 4 матеріали і тези у збірниках доповідей наукових конференцій; 

отримано 1 патент на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 185 

сторінок, у тому числі 12 додатків на 26 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації 

становить 159 сторінок, містить 61 рисунок, 19 таблиць. Список використаних джерел 

нараховує 215 найменувань на 23 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ  

І ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1 Аналіз стану і тенденції розвитку галузі вівчарства 

Вівчарство – єдина галузь тваринництва, яка може постачати народному 

господарству України різноманітну, екологічно чисту та безпечну органічну 

продукцію з цілющими властивостями та гормонами довголіття: дієтичну 

ягнятину, молоду баранину, молоко, делікатесні сири та бринзу, а також 

незамінну сировину – вовну, овчини, смушки та шкіри – вироби з яких мають 

гарний вигляд , і за гігієнічними властивостями не мають аналогів щодо сприяння 

збереженню здоров’я та продовженню життя людини [1]. 

Вівці – єдині в світі тварини, в яких ніколи не спостерігали захворювань на 

туберкульоз. Німецькі вчені знайшли в клітках м’яса ягняти речовини, які 

запобігають старінню організму та захворюванню на рак, а тому рекомендують 

населенню збільшити вживання баранини, і особливо ягнятини як природного 

захисника від цих захворювань [2,3]. 

За даними ФАО, тепер у світі виробляється 272,9 млн. т м’яса, з яких 3,2 % 

становить баранина [4], популярність її у світі постійно зростає. Зараз виробництво 

баранини на душу населення, наприклад, в Новій Зеландії становить 30,5 кг; 

Австралії – 20; Греції – 14; Росії – 1,0; тоді як в Україні – лише 0,2 кг [5]. 

Овече молоко і продукти з нього містять гормони довголіття і вважаються 

універсальними ліками від старіння. За вмістом поживних речовин молоко овець 

перевищує молоко інших сільськогосподарських тварин. Так, воно містить 6-8 % 

жиру і 4-5 % білка, тому широко використовується для виготовлення бринзи, 

твердих сирів і кисломолочних продуктів [6,7]. 

Овеча вовна має унікальні властивості: незамінна сировина для 

виробництва високоякісних тканин, оскільки характеризується низькою 

теплопровідністю, високою гігроскопічністю, малою здатністю волокон до 

електризації. Вироби з неї створюють здоровий мікроклімат, знімають статичну 
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електрику, заспокоюють нервову систему та запобігають алергії. Серед цінних 

ознак вовни – здатність до звалювання, що дає можливість виробляти з неї сукно, 

валянки, повсть. Із овчин шиють шуби й кожухи, а зі смушків і хутра – шапки, 

коміри, чудові жіночі жакети й пальта [8]. 

Однак, незважаючи на свою унікальність, ця галузь за останні два десятиріччя 

зазнала руйнівних втрат і в теперішній час перебуває в глибокій фінансово-

економічній кризі, для якої характерним є різке скорочення чисельності поголів’я 

овець та відповідно і обсягів виробництва продукції вівчарства (таблиця 1.1) [9-13]. 

 

Таблиця 1.1 – Поголів’я овець та виробництво продукції вівчарства в Україні 
 

Показник 
Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Поголів’я овець, тис. голів 7922,7 4069,4 1206,2 1210,6 1246,1 918,6 837,3
Виробництво баранини, тис. т 45,8 39,5 17,2 16,2 21,0 17,0 15,7 
Вироблено вовни, тис. т 29,8 13,9 3,4 3,2 4,2 2,3 1,7 
Настриг вовни від 1 вівці, кг 3,8 3,4 2,8 2,6 3,4 2,5 2,1 

 

Ситуація у вівчарстві за цей період відзначається тенденцією до погіршання. 

Так, згідно [14] поголів’я овець в Україні скоротилося з 7,9 млн. до 0,8 млн. голів 

овець, або майже в 10 разів, причому 72,8 % з них сьогодні утримуються в 

господарствах населення. Виробництво вовни зменшилося з 29,8 до 1,7 тис. т, або 

майже в 17 разів [15]. Вівчарство з великотоварного перетворилося в дрібнотоварне 

і ведеться екстенсивними методами. Галузь із високорентабельної (64,2 %, 1991 р.), 

починаючи з 1995 р., перетворилася в збиткову [16-19]. 

Причинами цього стану є диспаритет цін на продукцію вівчарства та 

переробленої промисловості, торгівля селян дешевою і низькоякісною 

сировиною, низька продуктивність овець, висока затратність галузі. Тому, як 

зазначає О.І. Сокол (2001), одним із шляхів виходу галузі з кризи в сучасних 

нестабільних ринкових умовах – це освоєння ресурсозберігаючих і безвідхідних 

технологій за так званим замкнутим циклом – виробництво-переробка-одержання 

готової продукції-реалізація її споживачеві. Останнє можливо тільки за умови 
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широкого розвитку внутрішньо – або міжгосподарських допоміжних цехів з 

виробництва і переробки продукції вівчарства та реалізації її на договірних 

началах, а в подальшому – на основі створення єдиного вовнового та інших 

переробних комплексів з відповідною виробничою інфраструктурою [20]. 

Таким чином, найперспективнішим у сільському господарстві є тип 

підприємств, що поєднує високоінтенсивне виробництво і безвідхідну переробку 

та самостійну реалізацію сільськогосподарської продукції [21, 22]. 

1.2 Ринок вовни: стан і перспективи 

Сьогодні в Україні спостерігається тенденція щорічного збільшення 

поголів’я овець (від 6 до 10 %) та відповідно обсягів виробництва продукції 

вівчарства, зокрема грубої вовни (від 12 до 18 %), що свідчить про перехід галузі 

на великотоварне виробництво продукції вівчарства з наступним укрупненням 

отар (від 800 до 1000 овець). Розроблена в Україні Державна цільова програма 

розвитку тваринництва [23] відображає цю тенденцію й визначає основні 

пріоритети розвитку галузі вівчарства. Згідно цієї програми, передбачається 

збільшення поголів’я овець в усіх категоріях господарств України – з 0,8 млн. голів до 

1,1 млн. голів, у тому числі в сільгосппідприємствах – з 0,25 млн. голів до 0,5 млн. 

голів і в господарствах населення – з 0,55 млн. голів до 0,6 млн. голів. Передбачається 

зростання обсягів виробництва продукції вівчарства, розширення асортименту та 

підвищення якості товарної продукції, що йде на ринок.  

Грубововняні вівці – це тварини гірсько-карпатської породи (Чернівецька, 

Закарпатська, Івано-Франківська й Львівська області), сокільські вівці 

(Полтавська область) та каракульські (Херсонська, Одеська та Чернівецька 

області). Крім того, грубововняне вівчарство поширюється в Криму шляхом 

розведення курдючних овець з дуже грубою вовною (багато ості й мало пуху) та 

їх помісей.  

У той же час в Україні інтенсивно розвивається романівське багатоплідне 

вівчарство з грубою вовною, яка має багато пуху й мало ості та може бути оцінена 

як напівгруба. Ці вівці поширюються значними темпами і розводяться в усіх 
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регіонах (крім специфічних за кліматом – Приазов’я, Причорномор’я, АР Крим і 

Карпати). Виробництво немитої вовни в Україні за 2019 рік становило 1,7 тис. т. 

Значна її частина – це груба вовна. При настригах грубої вовни 2,2-2,5 кг на 

голову її обсяг виробництва становить біля 400 т, яка, в основному, 

використовується для виготовлення валяних виробів. Але необхідно відмітити, 

що у цигайському вівчарстві частина вовни є грубих сортиментів (якостей 46, 44, 

40) і огрублених частин руна, які не використовуються для виготовлення тканин, 

а застосовуються для виготовлення валяних виробів. Відомий вітчизняний 

спеціаліст з вовнознавства, академік О. І. Ніколаєв таку цигайську вовну називав 

напівгрубою однорідною [26]. 

За даними О. Д. Горлової та ін. (2009), у валовому настригу вовни стада 

овець асканійської тонкорунної породи нижчі сорти становлять 12,6 %, у тому 

числі 65,4 % – кізячна, 34,6 % – обніжка. А серед рунної вовни реп’яхової 

(малоцінної через складність переробки) – 33,0 %. Тобто маємо малоцінної й 

складнотехнологічної тонкої вовни – 45,6 % від валового настригу по стаду овець 

[27]. Із цих даних видно, що 45,0 % однорідної вовни теж являється проблемною і 

може перероблятися в місцях її виробництва, в т. ч. у валяні вироби. А це в 

Україні – до 0,76 тис. т вовни. 

Крім того, є багато вовни (тонкої і напівтонкої) з різними дефектами, які 

знижують якість сировини й унеможливлюють її використання у текстильній 

промисловості. Зниження якості вовни, пов’язане зі зміною її технологічних 

властивостей, називають дефектом або вадою. До такої належить вовна стоншена, 

(в т. ч. голодною тониною), пожовтіла, зваляна, засмічена кормовими домішками, 

реп’яхова, січка, коростява, базова, молеїдна і т. ін. За неофіційними даними 

виробництво нормальної вовни в Україні становить приблизно 20-25 % від 

загального виробництва [28]. Проте вовна з дефектами коштує дешевше в 

порівнянні з нормальною (забазована вовна коштує в 2-4 рази дешевше 

нормальної). Дефекти вовни виникають як через незадовільні умови утримання та 

годівлі овець, так і через генетичні й статевовікові особливості тварин. 

Г.М. Седіло та ін. відмічають, що більшість вовни, яка виробляється 
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господарствами АПК, належить до дефектної. Всі причини дефектності вовни 

мають ефект сумування: один дефект підсилює інший, тому трудно одержати 

високоякісну сировину. Все це знижує прядильні властивості вовни: вона може 

бути використана тільки для валяних виробів. Дефекти вовни (засміченість, 

реп’яховість) знижують номер пряжі на 15,3-23,4 % при апаратному прядінні, на 

14,8-21,6 % – при гребінному [29]. Зношеність тканини якісної вовни на 30,0 % 

більша, ніж дефектної, засміченої й пожовтілої [30]. Таким чином, везти малоцінну 

вовну з інших регіонів на Харківську чи Чернігівську вовномийні фабрики – 

економічно недоцільно, тому її треба переробляти безпосередньо в місцях 

виробництва сировини.  

Отже, обсяги незатребуваної вовни в Україні (рисунок 1.1) станом на 

2019 р.складають 425 т. 

 

 

Рисунок 1.1 – Обсяги незатребуваної вовни в Україні станом на 2019 р 

 

Проте з переробкою цієї вовни є певні проблеми: вона або реалізується за 

низькою ціною, або ж зовсім не використовується за призначенням. У зв’язку з цим є 

необхідність в розробленні новітніх ресурсозберігаючих механізованих технологій і 

створення високоефективних технічних засобів для обробки та переробки грубої, 

малоцінної та проблемної вовни на повсть в місцях її виробництва [31]. 

Крім того, якщо орієнтуватися на міжнародний досвід і з урахуванням нашої 

специфіки, то можна прогнозувати, що вдосконалення вітчизняної інфраструктури 

ринку вовни буде відбуватися з відновленням керованості виробництва і продажу 

вовни, реорганізації фабрик первинної обробки вовни (ПОВ) та іншими змінами 
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[32]. При цьому ринок вовни буде доповнюватись відповідною соціальною 

політикою – підвищенням зайнятості населення та регіонального  розвитку 

сільських територій. До того ж забезпечення потреб населення України у вовні за 

рахунок вітчизняного виробництва дасть змогу скоротити імпорт сировини й 

виділити значні суми валюти для інших потреб народного господарства. 

1.3 Фізико-механічні й технологічні властивості вовни 

Як стверджує, відомий вовнознавець Шейфер О. Я. [33], для виробництва 

вовни високої якості першочергове значення мають відомості про її фізико-

механічні й технологічні властивості, які в свою чергу обумовлюють як характер, 

так і особливості процесів первинної обробки забрудненої овечої вовни. 

Дослідженням процесів первинної обробки вовни у взаємозв’язку з її фізико-

механічними й технологічними властивостями займалися в свій час такі відомі 

вчені, як М. Ф. Іванов (1935), Н. Я. Канарський (1939), Я. Я. Ліпенков (1948), 

П. О. Александер і Р. Ф. Хадсон (1958), M. Feughelman (1959-1971), I. C. Watt 

(1960), Т. І. Кузнєцов (1962), О. І. Ніколаєв (1963), М. В. Рогачов і В. О. Федоров 

(1967), B. M Chapman (1973), G. Danilatos (1976), В. Є. Гусєв (1977), 

Л. С. Горбунова і Л. Г. Васильєва (1981), Т. С. Новорадовська і С. Ф. Садова (1986), 

В. І. Купрашевич (1988) та інші дослідники [34-49]. 

В подальшому цю проблему досліджували і розвивали С. Ф. Костров, 

Л. І. Захаров (2000), М. В. Горбачова, М. П. Подлесних і Ю. В. Логінов (2000), J. W. 

Hearle (2000), M. Feughelman (2002), К. Є. Розумєєв (2003), М. К. Тимошенко і М. В. 

Рогачов (2004), В. М. Туринський (2005), О. М. Дубінін і А. І. Нестерова (2007), В. О. 

Сухарльов (2008-2010) та інші вчені [16, 22, 31, 50-57]. 

За результатами їх досліджень створено сучасні технічні засоби для ліній 

первинної обробки вовни, в основу роботи яких покладено принцип сухого та 

вологого очищення вовни від бруду та рослинних домішок. Але на сьогодні найменш 

дослідженим процесом в існуючих лініях первинної обробки вовни є процес її сухого 

очищення перед промиванням, особливо грубої забрудненої овечої вовни. 

Взаємодія робочих органів тріпальних машин з шаром рунної забрудненої 
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овечої вовни, якість і енергоємність процесу її розпушування й тріпання значною 

мірою залежать від таких властивостей, як довжина, міцність, розтяжність, 

деформація, пластичність, вологість і щільність забрудненої вовни та вмісту в ній 

технологічних забруднень (вовновий жир, піт і бруд). Фізичні, механічні й 

технологічні властивості будь якої сортованої рунної вовни після стриження овець, 

взаємозалежні та обумовлюють одні одного. Основні фізико-механічні властивості 

вовни наведено в таблиці 1.2 [2, 58]. 

 

Таблиця 1.2 – Фізико-механічні властивості вовни 

Показник Значення показника 
Тонина, мкм 7-240 
Довжина, см 3-81 
Міцність, сН 2,5-100 
Розтяжність, % 25-35 
Еластична деформація, % 25-30 
Пластичність, % 2-13 
Частка зворотної деформації 0,87-0,98 
Вологість, % 12,0-17,0 
Щільність, кг/м3 48-53 
Гігроскопічність, % 15,5-17,0 
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мк) 0,03 

 

Технологічні дані вмісту забруднень в різних сортах немитої овечої вовни 

приведено в таблиці 1.3 [59]. 

 

Таблиця 1.3 – Вміст забруднень в різних сортах немитої овечої вовни 
  

Вид вовни 
Волокно, 

% 
Вовновий 

жир, % 
Піт, 
% 

Мінеральні  
забруднення, %

Волога, 
% 

Тонка 29,4-66,8 9,41-24,5 6,0-42,2 6,3-43,8 8,1-12,6
Напівтонка кросбредна 49,3-72,2 5,3-19,3 4,4-13,5 4,3-23,7 9,5-14,2
Напівтонка помісна 50,0-52,0 9,75 7,5 19,5-21,6 9,0 
Напівгруба помісна 58,0-61,0 4,5-7,0 8,0 14,5-17,0 10,0 
Романівська 65,0 4,0-7,0 18,0-21,0 10,0 
Груба 67,0-74,0 4,0 8,0 4,0-11,0 10,0 
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Аналіз таблиці 1.3 показує, що вміст забруднень у вовні залежно від її виду 

коливається в широкому діапазоні (вовновий жир – від 4,0 до 24,5 %; піт – від 4,4 

до 42,2 %; мінеральні забруднення – від 4,0-43,8 %) і суттєво впливає на процеси 

сухого та вологого очищення вовни від бруду й рослинних домішок при її 

первинній обробці. 

Таким чином, овеча вовна характеризується цілісним комплексом 

взаємозв’язаних фізико-механічних і технологічних властивостей, урахування 

яких і обумовлює ефективність як технологічних процесів, так і вцілому 

технологій її первинної обробки. 

1.4 Аналіз  технологій і технічних засобів для первинної обробки вовни 

Вовнова промисловість – одна з провідних підгалузей текстильної 

промисловості, а первинна обробка вовни – важлива і одна з головних складових 

технологічного процесу вовнового виробництва. 

У світовій практиці відомо безліч технологій первинної обробки вовни [44-59], в 

основу яких покладено різноманітні способи її очищення. На теперішній час відомо 4 

найбільш характерні способи очищення забрудненої овечої вовни, які заслуговують на 

увагу: очищення вовни органічними розчинниками [60]; заморожування до 00С, – 700С, – 

1730С [61]; застосування звукових і ультразвукових коливань з інтенсивністю – 0,2-0,5 

Вт/см2 й частотою – 5-22 кГц [62-63] і промивання [64]. Основними недоліками цих 

способів очищення забрудненої вовни органічними розчинниками є великі 

капіталовкладення, підвищення пожежонебезпеки, шкідливі викиди в навколишнє 

середовище та взагалі заборона застосування хлорорганічних речовин. Запропоновані 

способи очищення забрудненої вовни шляхом її замороження та використання звукових і 

ультразвукових коливань до цього часу залишаються на стадії лабораторних і 

експериментальних установок.  

Одним із перспективних напрямів первинної обробки вовни, як зазначає  

М. К. Тимошенко (2007), є спосіб її оброблення з поетапним сухим і вологим 

очищенням від забруднень та бруду й отримання екологічно чистої товарної 

продукції у вигляді сухої митої вовни [65]. 
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Цей спосіб покладено в основу базових технологій первинної обробки 

вовни (рисунок 1.2), які реалізуються Харківською та Чернігівською фабриками 

первинної обробки вовни (ПОВ). Після первинної обробки вовна направляється 

на подальшу переробку в конкретні вовняні вироби – топс, слівер, пряжа тощо. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Базова технологія первинної обробки вовни Харківської  та 

Чернігівської фабрик ПОВ 

 

Для реалізації базових технологій первинної обробки вовни та переробки її 

у вовняні вироби до сьогодення випускалися відповідні серійні машини і 

обладнання, які представляли собою великогабаритні технічні засоби (агрегати ) і 

технологічні лінії. Такими були вимоги соціалістичного великотоварного 

промислового виробництва [66]. 

Так, для сухого очищення забрудненої вовни на фабриках ПОВ 

використовуються різноманітні тріпальні машини та агрегати як вітчизняних 

заводів, так і зарубіжних фірм: ВАТ «Paxtagin KB» (Узбекистан), ВАТ «Мехмаш» 

(Росія), ВАТ «Текма» (Росія), ВАТ «Костромское СК БТМ» (Росія), ВАТ 

«Івтекмаш» (СРСР), FOR (Італія), Schlumberger (Франція) та ін. (таблиця 1.4). 

Для вологого очищення вовни використовуються різноманітні вовномийні 

агрегати як вітчизняних заводів так і зарубіжних фірм: Івтекмаш (СРСР), МП-5Ш 

(Росія), «Шерпантьє» (Бельгія), «Петрі Макнот» (Англія), «Тексіма» (Германія), 

ВS-2А (Польща) та ін. (таблиця 1.5). 
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Таблиця 1.4 – Техніко-технологічні характеристики тріпальних машин і агрегатів 

Показник 

Тріпальні машини і агрегати 

1ТШ 
(Узбекистан)

Т-30 
(СРСР) 

МТ-30
(СРСР)

2БТМ 
(СРСР)

АМ-2 
«Американка»

(СРСР) 

Агрегат 
АРТ-120-Ш
(Узбекистан)

Продуктивність, кг/год до 400 до 240 до 280 до 300 до 200 до 700 
Встановлена 
потужність, кВт 

5,5 10,6 15,6 10,5 7,5 18,4 

Обслуговуючий 
персонал, чол. 

1 2 2 2 2 2 

Габарити, мм: 
- довжина 
- ширина 
- висота 

 
3260 
1880 
1755 

 
5875 
1980 
4225 

 
8365 
1980 
3000 

 
5650 
2000 
2680 

 
3210  
1980 
2080 

 
9400 
1990 
3160 

Маса, кг 2100 7050 9620 4650 3960 6570 
Питомі витрати енергії, 
кВтгод/кг 

 
0,014 

 
0,044 

 
0,056

 
0,035

 
0,038 

 
0,027 

Питома матеріало-
місткість, кггод/кг 

 
5,25 

 
29,34 

 
34,36

 
15,5 

 
19,8 

 
9,39 

 

Таблиця 1.5 – Техніко-технологічні характеристики вовномийних агрегатів 

Показник 

Вовномийні агрегати 
МП-
5Ш 

(Росія) 

«Шарпантьє» 
(Бельгія) 

«Петрі 
Макнот» 
(Англія) 

«Тексіма» 
(Германія) 

BS-2А 
(Польща) 

Продуктивність, кг/год: 
- тонкої, напівтонкої 
- грубої, напівгрубої 

 
400-500
600-700

 
400 
600 

 
500-550 
600-650 

 
400 
600 

 
350-400 
500-600 

Потужність, кВт 38,8 41,7 30,5 30,3 121,7 
Ширина барки, мм 1800 1700 1880 1800 1800 
Довжина барки, мм: 
- першої 
- другої 
- третьої 
- четвертої 
- п’ятої 

 
6630 
6630 
5530 
4610 
4610 

 
8740 
8740 
6540 
4440 
440 

 
9150 
7320 
6400 
5490 
5490 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
6640 
6640 
4840 
4840 
4840 

Місткість барки, м3: 
- першої 
- другої 
- третьої 
- четвертої 
- п’ятої 

 
8,0 
8,0 
6,8 
5,0 
5,0 

 
13,7 
13,7 
8,7 
7,0 
7,0 

 
13,7 
10,7 
9,7 
8,7 
8,7 

 
9,1 
8,0 
6,8 
4,9 
4,3 

 
8,5 
8,5 
7,8 
6,0 
6,0 

Тиск на віджимні вали, кН 176,5 176,5 176,5 176,5 176,5 
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На сьогодні в Україні функціонують 2 фабрики первинної переробки вовни 

– в м. Харкові та м. Чернігові («Харківвовна» і «Чернігіввовна»), які мають 

застарілі технології промивання вовни, відсталу техніку і устаткування й значно 

віддаленні від місць виробництва вовни. В УРСР ці фабрики здійснювали 

первинну переробку вовни всієї країни і навіть деяких інших республік, то тепер 

обсяги заготівлі й переробки вовнової сировини через обмежений асортимент 

продукції, що надходить на ринок, та невирішені проблеми взаємодії фабрик ПОВ 

з товаровиробниками скоротилися майже до мінімуму. Так, «Харківвовна», в 

основному, приймає вовну цигайських овець і, переробляючи її на топс, 

виготовляє пледи та одіяла (ковдри) [67]. 

Для підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства в теперішніх 

нестабільних умовах актуальним є розроблення альтернативних механізованих 

ресурсозберігаючих технологій первинної обробки вовни безпосередньо в місцях 

її виробництва, а саме в умовах сільськогосподарських підприємств. Але технічні 

засоби для їх реалізації на сьогодні в Україні відсутні. 

Першою спробою в Україні для первинної обробки вовни в місцях її 

виробництва було розроблення новітньої технології (рисунок 1.3) й створення для 

її реалізації комплекту малогабаритного обладнання у вигляді експериментальної 

лінії (рисунок 1.4) Інститутом тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова 

«Асканія-Нова» УААН (ІТСР «Асканія-Нова» УААН) разом з Харківським 

державним технічним університетом сільського господарства (ХДТУСГ) та 

Інститутом механізації тваринництва УААН (ІМТ УААН) [68]. 

Суть розробки: поетапна суха й волога обробка забрудненої вовни шляхом її 

тріпання, замочування, промивання з поетапним віджиманням вологонасиченої 

вовни після кожного циклу промивання, полоскання та центрифугування на 

останньому етапі з наступним сушінням промитої вовни на відкритому повітрі. 

Переваги обладнання експериментальної лінії: простота конструкцій 

складових машин; висока надійність в роботі; низька енергоємність та 

матеріаломісткість процесів сухої та вологої обробки вовни. 

Недоліки: недостатній ступінь сухого очищення забрудненої вовни на 
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першому етапі її оброблення і як наслідок низька якість промивання вовни; значні 

витрати води й миючих засобів на промивання вовни; великі затрати ручної праці на 

реалізацію процесу промивання вовни. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Технологія первинної обробки вовни ІТСР «Асканія-Нова» УААН 
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1 – ємкість для замочування вовни; 2 – віджимний пристрій ВП-8,0 для віджимання 

вовни після замочування; 3 – машина для миття вовни; 4 – піддон для віджиманої 

вовни; 5, 6 – ємкість для полоскання вовни; 7 – ємкість для накопичення митої 

вовни; 8 – центрифуга для віджимання митої вовни; 9 – вовноуловлювач; 10 – жолоб 

для стікання брудної води; 11 – накопичувач гарячої води; 12 – цистерна-

накопичувач холодної води; 13 – датчик рівня води в цистерні; 14 – водонагрівач 

проточного типу дії; 15 – віджимний пристрій ВП-8,0 для віджимання вовни після 

промивання; 16 – тріпальна машина 2БТМ-420 

 

Рисунок 1.4 – Комплект малогабаритного обладнання у вигляді експериментальної 

лінії первинної обробки вовни за технологією ІТСР «Асканія-Нова» 

 

Виробничі випробування експериментальної лінії (на базі фізіологічного 

двора ІТСР «Асканія-Нова» УААН, смт Асканія-Нова) показали, що створений 

комплект малогабаритного обладнання для первинної обробки вовни при реалізації 
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технології ІТСР «Асканія-Нова» УААН [69] з почерговим сухим очищенням 

забрудненої овечої вовни малогабаритною тріпальною машиною 2БТМ- 420 

(розробка ІМТ УААН) й подальшим її вологим обробленням з поетапним 

віджиманням після кожного циклу промивання віджимними пристроями ВП-8,0 

[70] та проточною фільтрацією миючого розчину проточними фільтрами Ф-3,0 [71] 

за замкненим циклом і повторним його використанням для наступного промивання 

вовни має задовільні експлуатаційно-технологічні показники і забезпечує 

підвищення якості промивання вовни до 25 % при скороченні втрат води на 

промивання в 1,2-1,5 разу та підвищення продуктивності праці обслуговуючого 

персоналу до 25 %. 

Однак, як з’ясувалося в процесі виробничих випробувань, конструкція 

тріпальної машини 2БТМ-420, що працювала у складі експериментальної лінії на 

першому етапі оброблення забрудненої вовни, забезпечувала ступінь її сухого 

очищення лише в межах 36-38% при технологічній нормі – не менше 40% [72]. 

Після цього в ІМТ НААН була розроблена механізована ресурсозберігаюча 

технологія (рисунок 1.5) [73] та для її реалізації створено комплект малогабаритного 

обладнання [74] у вигляді технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0 (рисунок 1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Механізована ресурсозберігаюча технологія ІМТ НААН 

 

Суть розробки: поетапна суха й волога обробка забрудненої вовни шляхом 

її тріпання, замочування з послідуючим віджиманням, циклічне промивання й 
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полоскання з поетапним віджиманням вологонасиченої вовни після кожного 

циклу вологої обробки та сушіння промитої вовни в камері або на відкритому 

повітрі. 

Переваги обладнання технологічного модуля: простота конструкцій 

складових машин; висока надійність їх в роботі; низька енергоємність та 

матеріаломісткість процесів сухої та вологої обробки вовни, універсальність щодо 

оброблюваної продукції. 

Недоліки: недостатній ступінь сухого очищення забрудненої вовни на 

першому етапі її оброблення і як наслідок низька якість промивання протріпаної 

вовни; збільшені витрати води й миючих засобів на її промивання. 

Виробничі випробування технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0 (на базі 

приватного підприємства «Романцов І.М.», м.Запоріжжя) показали, що створений 

дослідний зразок технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0 при реалізації механізованої 

технології ІМТ НААН з почерговим сухим почерговим сухим очищенням 

забрудненої вовни малогабаритною тріпальною машиною 2БТМ- 470 [75] й 

подальшим її вологим обробленням з поетапним віджиманням після кожного циклу 

вологої обробки (замочування, промивання й полоскання) віджимним валковим 

пристроєм ВВП-8,0 [76] і мийно-віджимною машиною МВМ-0,24 та проточною 

фільтрацією миючого розчину через удосконалений проточний фільтр Ф-3,0 за 

замкненим циклом і повторним його використанням для наступного промивання 

вовни має задовільні експлуатаційно-технологічні показники і забезпечує 

підвищення якості промивання вовни на 25 % при скороченні втрат води та 

миючих засобів на промивання вовни в 1,5–2,0 разу; затрат праці та енергії – до 

30 % [77-79]. 

Однак, як з’ясувалося в процесі виробничих випробувань, запропонована 

конструкція тріпальної машини 2БТМ-470 на першому етапі оброблення 

забрудненої вовни забезпечує ступінь її сухого очищення лише в межах 38-40% 

при технологічній нормі – не менше 40% [80]. 

 



 

 

41

 

1 – тріпальна машина 2БТМ-470; 2 – блок замочування вовни; 3 – віджимний 

валковий пристрій ВВП-8,0; 4 – мийно-віджимна машина МВМ-0,24; 5 – блок 

приготування миючого розчину; 6 – камера сушильна КС-1; 7 – удосконалений 

проточний фільтр Ф-3,0; 8 – водонагрівач САОС-800/90 

 

Рисунок 1.6 – Комплект малогабаритного обладнання у вигляді технологічного 

модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 за технологією ІМТ НААН 
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З метою позбавлення цих недоліків, нами, в подальшому було вдосконалено 

конструкцію малогабаритної тріпальної машини (рисунок 1.7) [81], яка буде 

базовою в цій роботі. 

 

 

1 – завантажувальний лоток; 2 – ведучий валок; 3 – ведений валок; 4 – перший 

розпушувально-тріпальний барабан; 5 – другий розпушувально-тріпальний  

барабан; 6 – кілок; 7 – колосникове решето; 8 – вікно для видалення бруду;  

9 – привод; 10 – вікно для видалення повітря; 11 – натяжний пристрій;  

12 – вивантажувальне вікно 

 

Рисунок 1.7 – Конструкційна схема малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 

 

1.5 Класифікація і аналіз існуючих конструкцій тріпальних машин 

Основу кожної тріпальної машини, як показує виконаний аналіз їх 

конструкцій [82], складає робочий орган у вигляді одного або декількох 

розпушувально-тріпальних барабанів з кілковою гарнітурою. 

Існуючі конструкції тріпальних машин можна згрупувати й розкласувати за 

такими основними характерними ознаками (рисунок 1.8): 
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1 – за обсягами оброблення вовни (великогабаритні, малогабаритні); 

2 – за видом оброблюваної вовни (тонка-напівтонка, напівгруба-груба); 

3 – за типом робочого органу (однобарабанні, двобарабанні, багатобарабанні); 

4 – за частотою обертання барабанів (до 300; 300-320; 430-480; 450-500 об/хв.); 

5 – за кількістю рядів кілків (4; 9; 12; 16); 

6 – за кількістю кілків у ряду (6; 9; 15-16; 16-17); 

7 – за інтенсивністю ударної дії (до 1200; 2700-2880; 5160-5760; 7200-8000 

ударів/хв.). 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Класифікація існуючих конструкцій тріпальних машин 
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Принциповий склад відомих тріпальних машин і технологічний процес 

тріпання вовни – однакові для всіх машин і агрегатів. Але в їх конструкціях є 

відміни, які суттєво впливають на якість очищення забрудненої вовни. Особливо 

це спостерігається в конструкціях тріпальних машин першого покоління, які 

можна розділити на дві основні групи: 1) машини для тріпання тонкої та 

напівтонкої (мериносової й вищих сортів метисної) вовни; 2) машини для 

тріпання напівгрубої та грубої вовни. Окрім цього, згідно досліджень 

В.В. Лиходіда [77, 79] з усіх тріпальних машин можна виділити малогабаритні, 

продуктивність яких не перевищує 400 кг/год. 

Суть процесу тріпання зазначеними тріпальними машинами полягає в тому, 

що їх робочі органи в процесі тріпання завдають багаторазові удари по 

забрудненій вовні. Під дією цих ударів великі шматочки вовни розділяються на 

більш дрібні, а тверді сторонні домішки, слабо зв’язані з шерстинками, 

відділяються від них і падають вниз під машину або видаляються потоком 

повітря, який створюється вентилятором. 

До першої групи слід віднести великогабаритну двобарабанну тріпальну 

машину безперервної дії (рисунок 1.9) для тріпання тонкої вовни [83]. 
 

 

1 – живильна решітка; 2 – перша пара живильних валків; 3 – друга пара 

живильних валків; 4 – вантаж; 5 – важіль; 6 – перший розпушувальний 

барабан; 7 – перше колосникове решето; 8 – другий розпушувальний барабан; 

9 – призма; 10 – друге колосникове решето;11 – козирок 

 

Рисунок 1.9 – Двобарабанна тріпальна машина для оброблення тонкої вовни 



 

 

45

Суть розробки: двобарабанний робочий орган, в якому кожний із барабанів 

обертається з частотою 300 об./хв. і має по чотири ряди кілків, які завдають з 

частотою до 4 × 300=1200 ударів /хв. по забрудненій вовні. 

Переваги: потоковість процесу, висока продуктивність та надійність в 

роботі. 

Недоліки конструкції: великогабаритна, має обмежені функціональні 

можливості, високу питому матеріаломісткість й енергоємність процесу тріпання 

вовни та через недостатньо інтенсивну ударну дію на забруднену вовну низький 

ступінь її очищення (до 5% від загальної маси вовни). 

До другої групи можна віднести великогабаритну однобарабанну тріпальну 

машину періодичної дії (рисунок 1.10) для тріпання грубої та напівгрубої вовни 

[83, 84]. 

 

  

а) схема б) загальний вигляд 

1 – завантажувальна живильна решітка; 2 – пара живильних валків; 3 – головний  

розпушувальний барабан; 4 і 5 – колосникові решета; 6,7 і 8 – робочі валки з кілками; 

9 – клапан; 10 –вивантажувальна рухома решітка; 11 – вентилятор 

 

Рисунок 1.10 – Однобарабанна тріпальна машина для оброблення грубої вовни 

 

Суть розробки: однобарабанний робочий орган, що обертається з частотою 

300-320 об./хв. і має 12 планок з кілками в два ряди по 9 шт. в кожному ряду, які 

завдають з частотою до 12x320=3840 ударів/хв. по вовні. 

Переваги: висока продуктивність та надійність в роботі. 
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Недоліки конструкції: великогабаритна, циклічної дії, має обмежені 

функціональні можливості, високу питому матеріаломісткість й енергоємність 

процесу тріпання вовни та через недостатньо інтенсивну ударну дію на 

забруднену вовну низький ступінь її очищення (до 12% від загальної маси вовни). 

Черговим кроком зі створення новітніх та удосконалення існуючих 

конструкцій великогабаритних тріпальних машин було розроблення комплексу сухої 

очистки вовни (рисунок 1.11), основними складовими якого є тріпальна машина для 

вовни 1ТШ (рисунок 1.12) та очисник вовни 2ОШ (рисунок 1.13) [85]. 

 

 

1 – стіл сортувальний; 2 – візок для вовни; 3 – тріпальна машина 1ТШ;  

4 – очисник вовни 2ОШ; 5,6,7 – система аспірації 

 

Рисунок 1.11 – Комплекс сухої очистки вовни 

 

  

 

Рисунок 1.12 – Тріпальна машина 1ТШ

 

Рисунок 1.13 – Очисник вовни 2ОШ  
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Суть розробки: застосування двоетапного сухого очищення забрудненої 

вовни, на першому етапі – тріпальною машиною 1ТШ з двобарабанним робочим 

органом, в якому кожний із барабанів обертається з частотою 300 об./хв. і має по 8 

планок з кілками по 9 шт. в кожному ряду, які завдають з частотою до 8x300=2400 

ударів/хв. по забрудненій вовні й на другому етапі – очисником вовни 2ОШ. 

Переваги: висока продуктивність та надійність в роботі, універсальність 

щодо оброблюваної сировини. 

Недоліки конструкції: великогабаритна, має високу питому матеріаломісткість та 

енергоємність процесу тріпання забрудненої вовни і через недостатньо інтенсивну 

ударну дію на вовну забезпечує ступінь її очищення в межах 36-38%. 

Першою спробою створення малогабаритних технічних засобів для первинної 

обробки вовни в місцях її виробництва було створення АТ «Костромське СК БТМ» 

(Росія) комплекту малогабаритного обладнання для випуску пряжі [86]. Однією із 

основних машин цього комплекту є малогабаритна  розпушувально-очисна машина 

РО-400 (рисунок 1.14), яка призначена для розпушування вовни і видалення з неї 

рослинних домішок і забруднень механічним способом [87]. 

 

  

а) схема б) загальний вигляд 

1 – станина; 2 – живильний транспортер; 3 – ведучий валок; 4 – ведений 

валок; 5 – перший розпушувальний барабан; 6 – другий розпушувальний 

барабан; 7 – колосникове решето; 8 – вікно для видалення повітря; 

9 – вивантажувальне вікно; 10– вікно для видалення бруду 

 

Рисунок 1.14 – Розпушувально-очисна машина РО-400 
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Суть розробки: двобарабанний робочий орган, в якому кожний із барабанів 

обертається з частотою 500 об./хв. і має по 12 рядів кілків, які завдають з 

частотою до 12 x 500=6000 ударів /хв. по забрудненій вовні. 

Переваги: малогабаритна, універсальна щодо оброблюваної сировини, 

забезпечує потоковість процесу та має високу надійність в роботі. 

Недоліки конструкції: низька продуктивність при високій питомій 

матеріаломісткості й енергоємності процесу тріпання вовни та через недостатньо 

інтенсивну ударну дію на забруднену вовну забезпечує низький ступінь її 

очищення в межах 36-38%. 

Наступним кроком створення малогабаритних технічних засобів для 

первинної обробки вовни в місцях її виробництва було розроблення ІМТ НААН, 

м. Запоріжжя механізованої ресурсозберігаючої технології первинної обробки 

вовни та створення для її реалізації комплекту малогабаритного обладнання у 

вигляді технологічного модуля ТМ ПОВ -8,0 [74, 77]. 

Однією із основних машин цього комплекту є малогабаритна двобарабанна 

тріпальна машина безперервної дії 2БТМ-470 (рисунок 1.15), яка призначена для 

розпушування частин руна на дрібні шматочки, тріпання їх і одночасного 

витрушування з них рослинних, органічних і мінеральних забруднень [75]. 

Суть розробки: оброблення забрудненої вовни в два етапи двобарабанним 

робочим органом, в якому перший барабан обертається з частотою 430 об./хв. і 

має 16 рядів кілків по 15-16 шт. в кожному ряді, які завдають з частотою до 16 x 

430=6880 ударів /хв. по забрудненій вовні на першому етапі оброблення та другий 

барабан з частотою 480 об./хв. і має 16 рядів кілків по 15-16 шт. в кожному ряді, 

які завдають з частотою до 16 x 480=7680 ударів /хв. по забрудненій вовні на 

другому етапі оброблення. 

Переваги: малогабаритна, універсальна щодо оброблюваної сировини, 

забезпечує потоковість процесу тріпання з поетапним обробленням вовни, має 

високу надійність в роботі. 

Недоліки конструкції: недостатній рівень ступеня очищення забрудненої 

овечої вовни – в межах 38-40% [80]. 
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а) схема б) загальний вигляд 

1 – станина; 2 – живильний транспортер; 3 – ведучий валок; 4 – ведений 

валок; 5 – перший розпушувальний барабан; 6 – другий розпушувальний 

барабан; 7 – планка; 8 – кілок; 9 – колосникові решета; 10 – верхній кожух; 

11 – завантажувальне вікно; 12 – вивантажувальне вікно; 13 – вікно для 

видалення повітря; 14 і 15 – відсікаючи пластини; 16 – нижній кожух; 

17 – вікно для видалення бруду 

 

Рисунок 1.15 – Двобарабанна тріпальна машина 2БТМ- 470 

 

Технічні характеристики розглянутих [75, 85, 87, 88] малогабаритних 

тріпальних машин наведено в таблиці А.1 (Додаток А). 

1.6 Огляд робіт з теоретичних досліджень процесу сухого очищення 

забруднених волокнистих матеріалів 

Розвитку теорії очищення волокнистих матеріалів від бруду тріпальними 

машинами присвячені наукові праці І. Ю. Мастейкене-Пакалкайте [89], Н. Н. Суслова 

[90], О. І. Кригіна [91], В. І. Савіновського [92], І. А. Матвєєва [93], О. І. Макарова 

[94], Р. В. Корабельникова [95], В. В. Щечкіна [96], Р. З. Бурнашева [97], Ф. Ш. 

Юсупова [98], Е. В. Новікова [99], А. Е. Лугачєва [100], В. І. Жукова [101], А. Б. 

Лапшина [102], С. М. Віхарєва [103], Ю. В. Дроздова [104], О. Е. Віноградової [105], 

Петрова С. С. [106], С. В. Бойко М. [107], С. Єніна [108] та інших дослідників. 
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Але на сьогодні, як стверджує більшість вище зазначених авторів [89, 90, 95, 

96, 102, 107, 108], ще недостатньо дослідженими є ряд явищ, які тісно пов’язані з 

механізмом протікання робочого процесу тріпання волокнистих матеріалів. Існуючі 

конструкції тріпальних машин характеризуються двома сторонами своєї роботи – 

кількісна і якісна. Кількісна сторона роботи тріпальних машин оцінюється їх 

продуктивністю та споживаною потужністю, а якісна сторона – залишком бруду в 

очищеному волокнистому матеріалі, й має тенденцію до зниження при збільшенні 

інтенсивності ударної механічної дії на оброблюваний матеріал. 

Тому, удосконалення існуючих конструкцій тріпальних машин з метою 

інтенсифікації процесу сухого очищення волокнистих метеріалів від бруду є 

перспективною науковою задачею. 

Дослідженню впливу конструктивно-технологічних параметрів тріпальних 

машин на процес тріпання та його інтенсивність присвячені роботи 

С. М. Вихарєва й Н. М. Федосова [109-111]. Ними запропонована імовірна модель, 

яка математично описує процес тріпання за допомогою теорії марковських 

процесів [109-110]. Основними параметрами, що розглядаються в моделі, є 

тривалість та інтенсивність тріпання волокнистого матеріалу. 

Автори стверджують, що інтенсивність обробки залежить від параметрів 

оброблюваної сировини, конструктивних характеристик машини та частоти 

обертання тріпальних барабанів. Тому з урахуванням раніше отриманих 

залежностей [109] вихід довгого волокна можна визначати як 

B(t) = e-λt,      (1.1) 

де     λ – інтенсивність випадання волокон у відходи, с-1; 

t – час оброблення волокна. 

Порівнюючи отриманий вираз (1.1) з відомою експериментальною 

залежністю [106] виходу довгого волокна від частоти обертання тріпальних 

барабанів (рисунок 1.16) автори стверджують, що в даному випадку залежність 

виходу довгого волокна від частоти обертання тріпальних барабанів на робочому 

відрізку частот апроксимується виразом 

B(n) = ( – 0,078n + 41,2), %     (1.2) 
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де     n – частота обертання барабанів тріпальної машини. 

 

 

1 – залежність виходу довгого волокна від частоти обертання тріпальних барабанів; 

2 – апроксимація залежності на робочому відрізку 

 

Рисунок 1.16 – Зміна виходу довгого волокна залежно від частоти  обертання 

тріпальних барабанів 

Для решти випадків загальний вигляд цієї залежності буде мати вигляд 

B (n) = B(nmin) – KB Δn, %     (1.3) 

де    nmin – найменша робоча частота обертання барабанів тріпальної машини; 

Δn – збільшення частоти обертання від номінальної; 

B(nmin) – вихід довгого волокна при мінімальній частоті обертання; 

KB – коефіцієнт пропорціональності, зв’язуючий зміну виходу із зміною частоти 

обертання барабанів. 

З урахуванням (1.1) і (1.3) отримано наступну залежність інтенсивності 

обробки від частоти обертання тріпальних барабанів 

λ = .
100

)(
ln

1
min 






 


nKnB

t
B     (1.4) 

Аналіз отриманної моделі (1.4) і експериментальної залежності (рис. 1.17) 

дозволив авторам оцінити характер залежності інтенсивності від частоти. 
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Рисунок 1.17 – Залежність інтенсивності від частоти обертання барабанів 

 

Нелінійність цієї характеристики пояснюється тим, що при рівній кількості 

діянь збільшення частоти призводе до великих втрат у порівнянні із збільшенням 

тривалості оброблення волокнистого матеріалу [89]. 

Другим важливим фактором, що в значній мірі впливає на інтенсивність 

оброблення волокнистого матеріалу в тріпальній машині є її конструкція, а саме 

форма барабанів, кількість бил на них та форма бильних планок. 

Оскільки врахувати вплив кожного елемента конструкції на інтенсивність 

оброблення волокнистого матеріалу не є можливим, то автори [109] пропонують, 

прийняти узагальнюючі параметри – силу натягу волокна та тиск робочої кромки 

на оброблюваний матеріал, які в значні мірі залежать від конструкції тріпальної 

машини й впливають безпосередньо на інтенсивність обробки. 

Дослідженню причин випадання відходів присвячена робота А. Б. Лапшина 

[102]. Автором, на основі [90, 112], проведені дослідження та виконано аналіз 

штапельного складу волокон при обробленні їх тріпанням (рисунок 1.18). 
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Рисунок 1.18 – Порівняльний аналіз штапельного складу відходів тріпання та 

сил нормального тиску, що діють на жмут волокна 

 

В процесі досліджень встановлено, що виділення відходів спостерігається 

на відрізках біля точки затискання жмутів волокон і по їх довжині. Причиною 

цього, як відмічає автор, може бути відоме зростання тиску з боку кромок била на 

цих же відрізках жмута волокна. 

Крім того, слід зазначити, що кількість договолокнистих відходів складає 

більше 40 % від загальної маси, хоча тиск в цій зоні не значний. Це свідчить про 

те, що вагому роль у випаданні цього класу відходів відіграють сили натягу, 

максимальні в точці затискання жмута волокна і призводящі до його обриву. 

Вивченню впливу радіуса кромки на технологічний ефект тріпання (на сили 

натягу, нормального тиску, швидкості й прискорення) присвячені роботи [90, 102, 

103]. В них розглядається порівняно вузький інтервал варіювання радіуса кромки 

била (0,5 – 3,0 мм). Це пов’язано з тим, що при радіусі кромки більше 3 мм процес 

тріпання сповільняється, а при радіусі менше 3 мм відбувається руйнування 

волокна [66]. Крім того, зменшення радіуса кромки призводе до зростання сил 

інерції та величини питомого тиску кромок на матеріал [113]. 

Дослідженнями Р. В. Корабельникова і Е. В. Новікова [114] встановлено, що 

із збільшенням радіуса основної робочої кромки била відносне прискорення і сила 

натягу волокна (в начальний період взаємодії) знижуються за умови, що радіус 

робочої кромки rк ≥ h відстані від затиску волокна до траєкторії руху бильної 
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планки. Найбільше зменшення відносного прискорення й натягу волокна 

відбувається в інтервалі варіювання радіуса робочої кромки від 5 до 20мм. 

Крім того, сила натягу волокна в нижній частині жмута волокна спочатку 

зменшується, а потім зростає. Найбільший вплив на загальну силу натягу волокна 

в перетині його набігання на кромку чинить сила натягу від відцентрових сил при 

обертанні захльостуваного участку волокна, яка в началі процесу має низькі 

значення, а в кінці – суттєво зростає. 

Дослідженнями ряду авторів [115, 116] встановлено, що найбільш вагомий 

вплив на зміну довжини вільного участка жмута волокна на підбильному решеті й 

на коефіцієнт варіації цього параметра справляє виліт тильної кромки h і діаметр 

тріпальних барабанів D, причому параметр h чинить більший вплив. 

Крім того, автори [115] стверджують, що збільшення параметра h призводе 

до зменшення довжини вільного участка жмута волокна в момент торкання його з 

підбильним решетом била тріпального барабана. При цьому коефіцієнт варіації 

цього параметра зростає. 

Як стверджує О. Б. Кузьминський [117], процес тріпання в значній мірі 

залежить від натягу волокна, оскільки він забезпечує вигин і рух жмута волокна на 

кромки з прискоренням. Для того, щоб при тріпанні не відбувалося висмикування й 

пошкодження волокна, натяг його не повинен бути надмірним, тобто небезпечним. 

Для вилучення цього явища, Е. В. Новіков та Р. В. Корабельников [118], 

пропонують обмежити кут нахльостування волокна за бильну планку й підбильне 

решето барабанів, який утворюється в результаті обертового руху вільної частини 

волокна. Обмеження кута захльостування забезпечить корисне значення натягу, 

що зменшить втрати довгого волокна. 

На думку авторів [118], обмежити кут нахльостування волокна можна не 

тільки конструкцією бильної планки [119], але й певною конструкцією 

підбильного решета тріпального барабана, зокрема, кутом його нахилу. 

Крім того, як стверджують Е. В. Новіков та Р. В. Корабельников [118], кут 

нахльостування залежить від створюваного натягу волокна. По суті діла, це явище 
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можна назвати керуванням процесом нахльостування волокна [120]. При цьому, 

згідно [121], сила натягу волокна буде 

,
8 2

22
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F       (1.5) 

де     ω – кутова швидкість бил; 

L – половина довжини волокна в обробленні; 

m – маса жмута волокна; 

φ – кут повороту била. 

Використовуючи результати попередніх досліджень [122], автори [118], 

пропонують наступну залежність між кутом захльостування кінців жмута й 

корисним натягом волокна 
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де     φ0 – кутова швидкість обертання вільного кінця жмута волокна; 

Vr – швидкість руху волокна відносно била; 

t – час обертання била; 

l0 – початкова довжина участка ОВ; 

Vб – швидкість обертання барабана. 

За допомогою запропонованої залежності (1.6) можна визначати кут нахилу 

підбильного решета, що забезпечить регулювання процесом захльостування волокна. 

Оцінкою інтенсивності тріпальних діянь на льняне волокно займалися  

С. В. Бойко та Е. Л. Пашин [123]. В результаті експериментальних досліджень 

ними [124] встановлено факт переважного виділення волокнистих відходів із 

кінцевих участків льняного жмута при обробленні недотріпаного льону. 

Очевидно, що оброблення цих участків суттєво відрізняється від умов взаємодії 

бил тріпального барабана з волокном інших зон по висоті поля тріпання. 

При моделюванні розглядаємої взаємодії використано математичні моделі, 

які розроблені з рядом припущень, що при сходженні жмута волокна з одного 

била її вільний участок миттєво переміщається на підбильне решето била 
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суміжного барабана [92, 117, 120]. Однак, проведені авторами [123] дослідження 

не підтвердили правомірність цих припущень. Були встановлені інші більш 

складні ситуації переміщення вільних участків. Підтвердженням такого висновку 

є результати досліджень О. Б. Кузьминського [117]. 

У зв’язку з цим С. В. Бойко та Е. Л Пашиним для подальшого та детального 

вивчення явищ, що виникають при тріпанні льону, було розроблено метод 

математичного моделювання взаємодії жмута волокна  і била при тріпанні, який 

базується на побудові дискретної моделі нитки і теорії міцності при інтенсивних 

короткочасних навантаженнях. Основною перевагою даного методу є можливість 

розрахунку швидкостей точок жмута волокна, які експериментальним шляхом 

визначити не можливо. 

В процесі досліджень було встановлено, що найбільші значення швидкостей і їх 

градієнт мають місце біля кінцевого участка жмута волокна. Цей факт пояснює, чому 

найбільші волокнисті втрати, спостерігаються на кінцевому участку жмута. 

Запропонована О. Б. Кузьминським [117], узагальнена і розвинута в 

подальшому А. Б. Лапшиним [120] комплексна оцінка інтенсивності та якості 

оброблення льняного сирцю в тріпальній машині, яка передбачає врахування 

таких умов: «нормальний розподіл ефектів впливу била вздовж жмута; відповідна 

величина сумарної дії, переданого оброблюваному матеріалу; доброякісність дії в 

кожній точці за довжиною жмута». 

Однак, як стверджують автори [123], ця система критеріїв не дозволяє 

належним чином оцінювати інтенсивність дії на різні жмути волокон, що є 

необхідним для комплексної оцінки ефективності тріпальних діянь. У зв’язку з цим, 

ними запропоновано в доповнення до відомих критеріїв [120], ввести додатково ще 

чотирі критерії: два основних – розподіл середніх значень кінетичної енергії участків 

і поперечних прискорень точок жмута волокна за його довжиною, а також два 

додаткових – дисперсію кожного з них. Запропоновані критерії пояснюють різницю 

в утворенні волокнистих відходів та забрудненості за довжиною в полі тріпання. 

Встановлено, що інтенсивність тріпальних діянь стосовно вільного участка жмута 

волокна залежить від його довжини, тому при дослідженні процесу тріпання 
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необхідно враховувати довжину жмута і його варіювання за даним параметром. 

Моделюванню взаємодії жмута волокна з билом тріпального барабана 

присвячені роботи С. В. Бойко і Д. А. Волкова [125-128]. Автори стверджують, 

що однією з хиб відомих дослідників процесу тріпання волокнистих матеріалів є 

недостатнє вивчення локальних явищ, які відбуваються на окремих участках 

жмута без урахування руху й навантаження інших участків. Ними отримана 

удосконалена модель взаємодії жмута волокна з билом [125], яка дозволяє 

проаналізувати вплив на рух жмута волокна і на його натяг режимно – 

конструктивних параметрів тріпального барабана: Δ – виліт робочої кромки била; 

δ – ширина планки підбильного решета; h – відстані між планками підбильного 

решета і їх форми; R – радіус тріпального барабана, а також його частота 

обертання ωб та параметрів самого жмута волокна. 

Аналіз результатів розрахунків дозволив С. В. Бойко [125] визначити, що в 

момент сходу з кромки нижнього била кінцевий участок жмута не вирівняний і не 

має прямолінійну форму при перельоті з одного била на інший, як це допускалося 

попередніми дослідниками [90, 102]. Крім того, автором встановлено, що при 

зіткненні з підбильним решетом і при руху по ньому, а також в момент сходу з 

останньої планки підбильного решета кінцевий участок жмута далеко не завжди 

захльостується за планку підбильного решета або за тильну сторону бильної 

планки. Це залежить від величини й напрямку начальної для даного етапу 

взаємодії швидкості кінцевого участка, яка в свою чергу залежить від багатьох 

факторів: довжини, маси і жорсткості жмута волокна, частоти обертання та 

розмірів тріпального барабана. 

Дослідженням причин локальних пошкоджень волокнистих матеріалів в 

зоні удару при тріпанні присвячена наступна робота С. В. Бойко [129]. Як 

стверджує автор, найважливішою задачею процесу тріпання льону є отримання 

максимального виходу довговолокнистих фракцій належної якості. Кількість 

волокнистих відходів при цьому повинна бути найменшою. І хоча їх утворення 

відбувається в силу різних причин [120], при правильній організації процесу 

тріпання до основних видів відходів можна віднести обриви волокон через 
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перевищення допустимих напружень, а також обриви внаслідок локальних 

руйнувань волокнистого жмута волокна в місцях його зіткнення з кромками бил. 

За результатами опублікованих робіт [124, 130], присвячених вивченню 

механізму руйнування волокна, було висунуто декілька гіпотез. Одна з них 

пов’язана з формуванням надривів волокон, що знаходяться внутрі волокнистих 

комплексів (шару), друга базується на перевищенні граничних подовжень, що 

знаходяться біля поверхні краю волокна в момент удару. Третя гіпотеза розглядає 

руйнування волокна при зносі. Але, як стверджує С. В. Бойко [129], ці гіпотези не 

враховують вплив поперечного стискання волокна на кромки, і тому не прийнятні 

в даному випадку. Тому, нею запропонований дискретний метод розрахунку 

кінематичних і силових параметрів навантаження жмута волокна в процесі 

взаємодії з билом, який базується на синтезі теорії механіки нитки і удару [131] й 

дозволяє дослідити вплив фізико – механічних характеристик жмута волокна на 

його кінематичні та динамічні параметри при тріпанні. 

С. В. Бойко [129] досліджено закономірності зміни подовження волокна e в 

момент удару по ньому билом в залежності від радіуса робочої кромки била r  

(1 – 6 мм), швидкості руху била V (10 – 70 м/c), товщини оброблюваного шару Δ з 

урахуванням його поперечного стискання на краю внаслідок інерції. Результати 

моделювання представлено у вигляді графіків (рисунок 1.19). 
 

 

Рисунок 1.19 – Залежність відносного подовження волокна в момент удару об 

радіус робочої кроики била, товщини шару і швидкості била 

 

В результаті моделювання отримана картина положень жмута волокна 

(рисунок 1.20). 
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а) швидкість удару клином 50 м/с; б) швидкість удару циліндром 50 м/с; в) 

швидкість удару клином 10 м/с 

 

Рисунок 1.20 – Взаєморозташування нитки і била 

 

Порівняльний аналіз причин локальних пошкоджень льняного волокна при 

тріпанні біля зони його затискання дозволив автору виявити, що зазначені 

пошкодження в основному здійснюються в результаті абразивного зносу 

оброблюваного матеріалу. Причому, інтенсивність руйнування зростає із 

збільшенням забрудненості волокна, збільшення товщини шару оброблюваного 

матеріалу, швидкості переміщення била і зменшення радіуса закруглення його 

робочої кромки. 

Моделюванню процеса взаэмодії волокнистих частинок з робочим органом 

тріпальної машини при очищенні волокна у вільному стані присвячені роботи [132-

135], в яких автори детально розглядають теоретичні аспекти питання видалення 

бруду із волокнистих матеріалів. Так, в роботах [132, 133] представлена модель діяння 

на брудний волокнистий матеріал і запропонована методика, яка дозволяє визначати 

сили, що діють на бруд при взаємодії волокна з робочим органом. 

Питання нецентрального удару кілка тріпального барабана по забрудненому 

волокнистому матеріалу розглянуто в роботах Р. З. Бурнашева [97], 

Х. І. Ібрагімова і Р. В. Корабельникова, [134]. На відміну від [97], де моделюється 

нецентральний удар кілка по частинці хлопка – сирця як удар робочого органу об 
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сферу, автори [134] пропонують розглянути модель взаємодії кілка з частинкою 

хлопка – сирця, яка має зв'язок з полотном, зформованим живильними валками 

тріпальної машини. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

більшість частинок хлопка – сирця в процесі очищення зазнають нецентрального 

удару, який може призводити до додаткового кутового зміщення частинок і 

закручування їх волокнистих зв’язків. Автори стверджують, що до 34 % частинок 

хлопка – сирця в процесі оброблення підвегнуті скручуванню. 

Оптимізації належного розташування шару волокнистого матеріалу по 

відношенню до затискних механізмів в процесі тріпання присвячена робота [136]. 

Автори стверджують, що залежно від цього показника змінюється придатність 

оброблюваного матеріалу до тріпання Пт. Цей показник, в свою чергу, залежить від 

середньої довжини волокна lМО, середньоквадратичних відхилень уздовж його 

довжини вершиночних σ2 і комлевих σ1 кінців, конструктивних параметрів машини 

lТ, а також від координати розташування краю комлевих участків шару відносно 

лінії затискання волокна x, в якій ці участки обробляються. Придатність шару до 

тріпання, як імовірна величина потребує розрахунку значень функції Лапласа Ф 

(….), і згідно [113] визначається за формулою 
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В [137] здійснено уточнення зазначеної залежності шляхом урахування 

впливу кутової дезорієнтації волокна 2α і загального кута його повороту β в шарі, 

а также lМО. В результаті чого отримано 
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де      σ10, σ20 і σ1, σ2 – середньоквадратичні відхилення кормлевих і вершиночних 

кінців в шарі волокна; 

  - довжина волокна льону за умови відсутності його наклону та кутової 

дезорієнтації; 

к – імперичний коефіцієнт, який враховує зміну довжини стеблів після їх 

м’яття. 

Авторами [137] встановлено, що найбільший вплив на величину 

придатності чинять величини lМО, x, 2α і β. Ними запропонована методика 

розрахунку і алгоритм його реалізації для визначення оптимального 

розташування шару волокнистого матеріалу при обробленні на тріпальній 

машині, згідно якої 
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Відхиленя місцезнаходження шару x від оптимального значення на 10 см в 

ту чи іншу сторону призводе до зростання втрат при тріпанні на 10-40 %. Тому, 

визначення величини xопт є важливою практичною задачею. 

Дослідженням взаємодії жмута волокна з колосником в процесі очищення з 

урахуванням аеродинамічного опору займалися такі відомі вчені, як Р. В. 

Корабельников, Е. І. Громова та Д. А. Лебедєв [138]. Ними розроблена 

математична модель взаємодії жмута волокна з колосником трикутного профіля, 

яка описує процес взаємодії жмута волокна із елементом колосникового решета з 

урахуванням аеродинамічного опору. Встановлено, що повітряні потоки суттєво 

впливають на взаємодію жмута волокна з колосником в процесі очищення. Вони 

можуть значно зменшувати швидкість огинання жмутом колосника, а відповідно і 

силові характеристики взаємодії. 

В роботі Д. В. Іванюка [139] запропонована методика визначення зазору 

між билами в полі тріпання, яка враховує траєкторію руху бил в полі тріпання 

(рисунок 1.21). 
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Рисунок 1.21 – Траєкторія руху бил в полі тріпання 

 

Система координат XOY жорстко прив’язана до лівого барабана, тоді як 

правий барабан обертається навколо лівого з кутовою швидкістю ω і це обертання 

здійснюється без прослизання. 

Згідно цієї методики координати кромок бильних планок лівого тріпального 

барабана знаходяться із рівняння 
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де     Rk – радіус тріпального барабана; 

k – порядковий номер била; 

Z – число бил тріпального барабана; 

ξk – кути зміщення (k – передньої та k΄ – тильної) кромок бильної планки від 

осі била. 

Співударяння кромок бильних планок k – го била лівого барабана з 

кромками бил правого барабана можливе лише в діапазоні 
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де     φ – кут повороту правого барабана. 

З урахуванням (1.15) зазори між кромкпми барабанів будуть 
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Мінімальний зазор між кромками барабанів відповідно становитиме 

    
ikki   min,minmin
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.      (1.17) 

де     i=1..n. 

Ряд вчених [140, 141] досліджували причини укорочування волокон при їх 

очищенні. Ними запропонована методика, яка дозволяє оцінити напруження, що 

виникають в перетині волокна, при різних технологічних і конструктивних 

характеристиках тріпальної машини. За результатами досліджень встановлено, що 

на обривність волокна в процесі очищення впливає форма колосника і швидкість 

взаємодії волокна з колосником. Із збільшенням швидкості взаємодії виникають 

великі інерційні навантаження, які призводять до обриву волокна. Для зниження 

обриву волокон необхідно регулювати кутову швидкість обертання жмута 

волокна φ, змінюючи кут установки колосника. 

До того ж, автори відмічають, що найбільший вплив на укорочення волокна 

завдають ножовий та трикутний колосники з малим радіусом заокруглення 

робочої кромки r. Для зниження обриву волокна необхідно радіус заокруглення 

робочої кромки трикутного і ножового колосників збільшувати до 1 – 2 мм. 

Визначенню шага установлення колосників на очисній машині присвячена 

робота А. Р. Корабельникова та Д. А Лебедєва [142]. В ній авторами представлена 

модель взаємодії волокна з колосниковим решетом в зоні за першим колосником. 

Ними розроблена методика визначення шага установлення колосників H залежно 

від кута наклону колосників γ до радіуса R 

sin RH .       (1.18) 

Дослідженням впливу числа бил на тріпальному барабані на кутове 
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прискорення жмута волокна в процесі його тріпання займалися [108, 143, 144]. Ними 

встановлено, що для збільшення інтенсивності одиничної дії била на жмут 

раціонально приміняти барабани з меншим числом бил. Однак для забезпечення 

компромісного рішення по забезпеченню більшої кількості діянь на матеріал доцільно 

застосовувати чотирьох бильні барабани при реалізації процесу одностороннього 

тріпання. 

Як зазначає ряд авторів [129, 132-134, 136, 137], найбільший ефект очищення 

забрудненого волокнистого матеріалу від бруду відбувається за умови стискання 

оброблюваного матеріалу перед тріпанням в процесі його оброблення. 

Дослідженням процесу стискання волокнистих матеріалів і їх поведінкою в 

жалі валків займалися такі відомі вчені як Ю. Г. Фомін [145], Є. Н. Калінін [146], 

В. С. Петровський [147], В. Н. Мартиненко [148], А. В. Под’ячев [149], 

Г. К. Кузнєцов [150-152], А. М. Іпатов [153], В. Я. Крючков [154], К. Д. Будаков 

[155], K. Brasel [156], та С. В. Бойко [157]. 

У роботах Ю. Г. Фоміна [145] і Є. Н. Калініна [146] виконано аналіз 

фізичних процесів в зоні контакту валкових модулів і розрахунок їх основних 

параметрів на основі фізичної і концептуальної моделей процесу взаємодії 

валкових пристроїв з текстильним матеріалом. 

Аналіз силової взаємодії валків з оброблюваним матеріалом розглянуто в 

[147] і проведено на різних режимах їх роботи. В результаті проведених 

досліджень визначено співвідношення вертикальної та горизонтальної складових 

сили тиску Р волокнистого матеріалу на валки 
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де     
i

  – кут контакту матеріалу з валком. 

Встановлено, що вертикальна складова на порядок вища за горизонтальну. 

Авторами [148-149] запропонована модель оболонки валка, згідно якої 

можна розрахувати рівнодійні нормальних і дотичних сил. В основу силового 
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розрахунку покладений коефіцієнт тертя кочення валка по прокатуваному 

матеріалу. Розроблена ними методика основана на аналізі рівноваги еластичної 

поверхні й дозволяє визначити переміщення її точок при контакті валків в 

радіальному і окружному напрямах, а також зусилля, що діють в кожній точці 

поверхні контактної зони. 

Дослідження в області механіки валкових механізмів (модулів) проводилися 

Г. Д. Кузнєцовим [150-152] та І. М. Іпатовим [153]. Ними виявлені силові режими 

роботи цих механізмів для декількох систем кінематичної взаємодії валків і 

оброблюваного матеріалу, розглянуті питання теорії розподілу напружень по 

поверхні контакту валків при різній мірі піддатливості покриття валків. 

Проведено статичними методами силовий аналіз валкових механізмів з 

урахуванням стаціонарності їх роботи і врівноваженості елементів, які 

передбачають визначення головного вектора та головного моменту нормальних і 

дотичних сил. За результатами досліджень встановлено, що нормальні й дотичні 

напруження розподіляються вздовж дуги контакту відповідно до закономірностей, 

які визначаються схемою дії сил, пружними і фрикційними властивостями 

оброблюваного матеріалу й покриття валка (рисунок 1.22). 

 

 

I – статика, ІІ – динаміка 

Рисунок 1.22 – Розподіл нормальних і дотичних напружень за дугою 

контакту 
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Для вказаних закономірностей повне навантаження на модуль Q і 

максимальне напруження виражаються однотипними формулами 

;
max1

nbmQ   ,
1

1

max r
q

m
n      (1.21) 

де     m  – коефіцієнт, який визначається відношенням середнього значення  

напруженості до максимального  
max

/2 nn
cp

; 

b  – робоча довжина віджимного валкового модуля; 

r  – радіус віджимного валка; 

1
  –  половина кута контакту; 

q  – інтенсивність навантаження в жалі валків модуля. 

Ширина площини деформації валків у статичних умовах розраховується за 

формулою [154] 

)06,01,07,2054,0(
201 Tпл

KqDb  H ,    (1.22) 

де     D  – діаметр еластичного валка, мм;  

1
q  – лінійний тиск, Н/см; 

20T
K  – показник твердості покриття при t = 20°C; 

H  – товщина покриття, мм. 

В статтях К. Д. Буданова [155, 156] величина напруження в даній точці дуги 

контакту приймається як нелінійна функція деформації покриття. В цих 

дослідженнях не враховувалася наявність в зоні контакту валків оброблюваного 

матеріалу. Експерименти, що проводилися на основі методу електротензометрії 

[156- 158], показали наявність відхилення дійсного закону розподілу напружень 

від еліптичного і залежність відношення максимального напруження на поверхні 

контакту до середнього від піддатливості покриття валків модулів. 

Вплив конструктивних параметрів валкових механізмів на коливання й 

рівномірність технологічного навантаження на оброблюваний матеріал 

досліджено в працях [159-161]. 
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Коливання натискного валка при випадковому кінематичному збудженні з 

використанням характеристик залежності рівності матеріалу від часу його 

проходження між валками розглянуто в роботі [162]. 

Розглянувши матеріал, представлений вище, є доцільним розв’язати 

питання щодо подальшого теоретичного дослідження процесу сухого очищення 

волокнистих метеріалів від бруду з метою удосконалення робочих органів 

існуючих конструкцій тріпальних машин. 

1.7 Висновки з розділу. Мета і задачі досліджень 

На підставі проведеного огляду можна зробити висновки: 

1. Основним чинником, який обмежує ефективність роботи існуючих     

конструкцій малогабаритних тріпальних машин у складі ліній первинної обробки 

є низький рівень ступеня очищення забрудненої вовни перед промиванням через 

недостатньо інтенсивну механічну ударну дію на неї в процесі тріпання. 

2. Дотепер не вирішено питання сухого очищення забрудненої вовни у 

складі ліній її первинної обробки при незначних зусиллях стискання в процесі 

тріпання, внаслідок чого стиснена вовна в існуючих конструкціях тріпальних 

машин переущільнюється, що значно погіршує умови її подальшої обробки і 

потребує значних витрат води й миючих засобів, затрат праці та енергії. 

3. У теперішній час не існує технічних засобів, які могли б забезпечити 

високу ефективність процесу сухого очищення забрудненої вовни при більш 

інтенсивній щадній ударній механічній дії на неї в процесі обробки. 

4. Із відомих конструкцій тріпальних машин, здатних забезпечити високу 

ефективність процесу сухого очищення забрудненої вовни від домішок і бруду, 

найбільш перспективними є двобарабанні малогабаритні тріпальні машини, в 

яких вдало застосовано комплексну ударну механічну дію робочого органу на 

забруднену вовну в щадному режимі. 

Як гіпотезу приймаємо припущення про те, що підвищення ефективності 

процесу сухого очищення забрудненої вовни без руйнування цілісності її 

структури можна забезпечити шляхом застосування малогабаритної тріпальної 
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машини з удосконаленим двобарабанним робочим органом, який забезпечує 

більш інтенсивну механічну ударну дію на забруднену вовну в процесі її 

тріпання.  

Метою досліджень є підвищення ефективності процесу сухого очищення 

забрудненої вовни шляхом удосконалення конструкції малогабаритної тріпальної 

машини, обґрунтування та оптимізації її конструктивно-технологічних параметрів 

і режимів роботи. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення таких задач: 

‒ визначити напрями вдосконалення робочих органів існуючих 

конструкцій тріпальних машин для оброблення забруднених волокнистих 

матеріалів у процесі їх сухої очистки та обґрунтувати конструктивно-

технологічну схему малогабаритної тріпальної машини з поетапним інтенсивним 

тріпанням забрудненої вовни; 

‒ розробити математичну модель процесу взаємодії робочих органів 

малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує 

вплив її фізико-механічних властивостей та конструктивно-технологічних 

параметрів малогабаритної тріпальної машини; 

‒ визначити закономірності впливу конструктивно-технологічних 

параметрів малогабаритної тріпальної машини на показники продуктивності, 

якості та енергоємності процесу сухого очищення забрудненої вовни від домішок; 

‒ обґрунтувати раціональні конструктивно-технологічні параметри 

малогабаритної тріпальної машини на основі аналітичних та експериментальних 

досліджень; 

‒ визначити техніко-економічну ефективність запропонованої 

конструкції малогабаритної тріпальної машини за результатами впровадження 

досліджень. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [81, 82]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

МАЛОГАБАРИТНОЇ ТРІПАЛЬНОЇ МАШИНИ 

Цілісне уявлення про хід робочого процесу сухого очищення забрудненої 

вовни неможливе без дослідження впливу конструктивно-технологічних 

параметрів тріпальної машини на показники продуктивності й якості її роботи, 

тому теоретичні дослідження проведені з метою аналітичного вивчення 

процесу роботи тріпальної машини, обґрунтування значень її основних 

конструктивно-технологічних параметрів і знайдення передумов для 

проведення експериментальних досліджень. 

2.1 Обгрунтування конструктивно-технологічної схеми малогабаритної 

тріпальної машини 

На основі проведеного аналізу літературних джерел, попередніх наукових 

досліджень та існуючих конструкцій тріпальних машин [64, 68, 69, 72, 75, 80-82, 

88-105] можна стверджувати, що досягнення оптимальних показників 

продуктивності, якості й ефективності роботи малогабаритної тріпальної машини 

можливо за таких умов: 

- застосування способу ступінчастого оброблення забрудненого 

волокнистого матеріалу двобарабанним робочим органом з щільною кілковою 

гарнітурою й різною за ступенями обробки кутовою швидкістю тріпальних 

барабанів, що забезпечить найякісніше виконання технологічного процесу сухого 

очищення оброблюваного матеріалу; 

- інтенсифікація процесу тріпання оброблюваного матеріалу за рахунок 

збільшення кутової швидкості тріпальних барабанів й щільності кілкової гарнітури 

на їх робочих поверхнях; 

- підвищення ступеня очищення оброблюваного матеріалу за рахунок 

організації більш інтенсивної ударної дії кілків розпушувально-тріпальних 
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барабанів по відірваним шматочкам волокон при їх розпушуванні та тріпанні. 

Від запропонованої конструкції малогабаритної тріпальної машини можна 

очікувати підвищення ступеня очищення забрудненої вовни до норм 

технологічних вимог при зменшенні питомих показників матеріаломісткості й 

енергоємності її роботи. 

Наведеним вимогам, на нашу думку, найбільш повно відповідають 

найбільш характерні й широко розповсюджені конструкції малогабаритних 

тріпальних машин ВАТ «Paxtagin KB» (Узбекистан) і ВАТ «Текма» (Росія), які 

позитивно зарекомендували себе при сухому очищенні забрудненої вовни у 

великомасштабному промисловому виробництві. При обґрунтуванні 

конструктивно-технологічної схеми [163] малогабаритної тріпальної машини за 

основу прийнято малогабаритну двобарабанну тріпальну машину 2БТМ-470, 

розроблену й створену в ІМТ НААН [75], з конструктивними вдосконаленнями 

[81 (додаток Б)], спрямованими на підвищення ефективності й якості сухого 

очищення забрудненої овечої вовни в процесі її первинної обробки. 

Основною конструктивною особливістю [164, 165] запропонованої 

конструкції тріпальної машини (рисунок 2.1) є двобарабанний робочий орган зі 

щільно розміщеною на ньому кілковою гарнітурою, кілки якого у поєднанні та 

парній взаємодії забезпечують інтенсивне поетапне розпушування й тріпання 

забрудненої вовни зі щадною за інтенсивністю ударною дією на неї без руйнування 

цілісності її структури. Співвісне розташування пари живильних валків 2 і 3 у 

вертикальній площині поміж завантажувальним лотком 1 та першим 

розпушувально-тріпальним барабаном 4 на рівні осі його обертання дозволяє 

організувати безперервну потокову подачу ущільненої забрудненої вовни в зону 

роботи двох розпушувально-тріпальних барабанів 4 і 5. Виконання веденого валка 

3 живильної пари підпружиненим й можливістю переміщення у вертикальній 

площині дозволяє організувати і забезпечити постійне ущільнення руна 

забрудненої вовни різної товщини в процесі обробки. Ущільнення забрудненої 

вовни парою живильних валків 2 і 3 в зоні їх роботи дозволяє першому 

розпушувально-тріпальному барабану 4 організувати й забезпечити більш 
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інтенсивну механічну ударну дію на них з одночасним відривом невеликих 

шматочків вовни від цілісно стисненого масиву руна. 

 

 

1 – завантажувальний лоток; 2 – ведучий валок; 3 – ведений валок; 4 – перший 

розпушувально-тріпальний барабан; 5 – другий розпушувально-тріпальний 

барабан; 6 – кілок; 7 – колосникове решето; 8 – вікно для видалення бруду;  

9 – привод; 10 – вікно для видалення повітря; 11 – вивантажувальне вікно 

 

Рисунок 2.1 – Конструктивно-технологічна схема малогабаритної тріпальної 

машини МТ-001А-12 

 

Співвісне розташування у горизонтальній площині двох розпушувально-

тріпальних барабанів 4 і 5 дозволяє організувати й водночас здійснити потокове 

сухе очищення шматочків забрудненої вовни шляхом інтенсивного розпушування 

й тріпання з послідовним переміщенням їх до вивантажувального вікна 11 й 

цілісно об’єднати операції завантаження, двоступеневого тріпання та 

переміщення очищеної вовни по ходу технологічного процесу. Обертання 

першого 4 та другого 5 розпушувально-тріпальних барабанів з різною частотою 

дозволяє організувати й забезпечити перемінну інтенсивну ударну дію на 

забруднену вовну в процесі обробки. Синхронне обертання пари живильних 
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валків 2 і 3 та першого розпушувально-тріпального барабана 4 забезпечує цілісне 

переміщення ущільненого забрудненого руна в зону роботи останнього [146]. 

Виконання зазору між парою живильних валків 2 і 3 та кілками 6 першого 

розпушувально-тріпального барабана 4 мінімальним дозволяє забезпечити 

найінтенсивнішу ударну механічну дію на ущільнене забруднене руно вовни й 

відрив від нього кілками 6 як найменших шматочків забрудненої вовни. 

Виконання шагу установки колосників на колосникових решетах 7, зазору між 

ними та кілками 6 розпушувально-тріпальних барабанів 4 і 5 та кута їх обхвату 

рівнозмінним дозволяє забезпечити найінтенсивніше тріпання відірваних від руна 

шматочків забрудненої вовни й витрушування з них незв’язаного бруду. 

Від запропонованої конструкції малогабаритної тріпальної машини можна 

очікувати підвищення ступеня очищення забрудненої вовни до норм технологічних 

вимог при зменшенні питомих показників матеріаломісткості й енергоємності її роботи. 

В процесі роботи малогабаритної тріпальної машини руно овечої вовни з 

вологістю (W0), забрудненістю (Z0), вмістом вовнового жиру (C0) й щільністю 

(0) розгортається по площині завантажувального лотка 1 і рівномірно подається 

в зону контакту живильних валків 2 і 3, де воно ущільнюється веденим валком 3, 

який тисне на нього із певним заданим зусиллям (Fст) і далі поступає в зону 

роботи першого розпушувально-тріпального барабана 4. Ущільнений масив руна 

при виході із зони контакту живильних валків 2 і 3 розривається кілками 6 

першого розпушувально-тріпального барабана 4 на дрібні шматочки і водночас 

розпушуються ними й тріпається об колосники колосникового решета 7, що 

знаходиться під першим розпушувально-тріпальним барабаном 4. При цьому 

певна частина незв’язаних забруднень через колосникове решето 7 випадає в 

нижню частину робочої камери тріпальної машини. Це перший етап сухого 

очищення забрудненої рунної овечої вовни. Далі частково очищені від бруду 

шматочки розпушеної вовни з вологістю (W1), ), забрудненістю (Z1), вмістом 

вовнового жиру (C1) й щільністю (1) поступають в зону роботи другого 

розпушувально-тріпального барабана 5, де вони кілками 6 цього барабана 

остаточно розпушуються й тріпаються об колосники колосникового решета 7, 
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що знаходиться під другим розпушувально-тріпальним барабаном 5. При цьому 

остаточна частина незв’язаних забруднень через колосникове решето 7 випадає в 

нижню частину робочої камери тріпальної машини. Розпушена й потріпана на 

другому етапі овеча вовна з вологістю (W2), забрудненістю (Z2), вмістом 

вовнового жиру (C2) й щільністю (2) через вивантажувальне вікно 12 кілками 6 

другого розпушувально-тріпального барабана 5 видаляється з робочої камери 

тріпальної машини зовні. Це другий етап сухого очищення забрудненої овечої 

вовни. Далі очищена і розпушена вовна з вологістю (W), забрудненістю (Z), 

вмістом вовнового жиру (C) й щільністю () подається на подальшу обробку. 

На основі результатів попередніх досліджень [69, 72, 80, 89-108, 166, 167] 

приймаємо за основу наступні параметри малогабаритної тріпальної машини: 

діаметр живильних валків приймається виходячи з умови ненамотування на них 

вовни dв1 = dв2 = 80 мм, матеріал поверхні живильних валків – гума марки 1297; 

кутова швидкість живильних валків в1 = в2 = 1,9 рад / с; зовнішний діаметр 

кілкових барабанів, виходячи з умови ненамотування на них вовни Dб1 = Dб2 = 500 

мм; внутрішній діаметр кілкових барабанов dб1 = dб2 = 370 мм; форма прутків 

колосникових решет – кругла, діаметр прутка dп = 10 мм; радіальний зазор між 

кілком барабана і прутком колосникового решета r = 10 мм. Так як масса вовни в 

процесі проходження зони колковий барабан – колосникове решето зазнає 

розпушування і її обєм зростає, зазор в цій зоні збільшується по мері просування 

вовняної маси по ходу технологічного процесу, то окружний зазор між прутками – 

дифференційованний, рівномірно збільшений від входу до виходу вовни із 

тріпальної машини t1 = 10 мм, t2 = 20 мм; довжина живильних валків ℓв = 1000 

мм; довжина кілкових барабанів ℓб1 = ℓб1 =1020 мм. 

У ході теоретичних досліджень необхідно встановити [168]: 

- силу стискання живильних валків Fст; 

- координати осей живильних валків в системі координат XO1Y: Ов1(хв1;ув1) и 

Ов2(хв2;ув2); 

- кутові швидкості розпушувально-тріпальних барабанів б1 и б2; 

- кількість рядів кілків на розпушувально-тріпальному барабані z; 
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- зазор між кілками першого барабана і живильними валками ; 

- кути обхвату колосниковими решетами розпушувально-тріпальних 

барабанів 1 і 2; 

- продуктивність малогабаритної тріпальної машини Q. 

2.2 Теретичне обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

робочих органів малогабаритної тріпальної машини 

Розглянемо розрахункову схему малогабаритної тріпальної машини (рисунок 2.2). 

 

 

1, 2 – живильні валки; 3, 4 – кілкові барабани; 5, 6 – колосникові решета 

 

Рисунок 2.2 – Розрахункова схема малогабаритної тріпальної машини: 

 

Пара живильних валків 1 и 2 подає забруднену вовну в тріпальну камеру в 

зону дії кілків першого барабана 3. Кілки барабана 3 завдають по затисненій в 

живильних валках вовні, часті сильні удари. При кожному ударі кілки барабана 3 

відділяють жмути вовни, сильно струшують їх і протягують в напрямку свого 

руху по пруткам колосникового решета 5. При цьому частина домішок 

відділяється від волокон й падає поміж прутками колосникового решета 5 в 

спеціальну ємкість. Далі кілками барабана 3 вовна подається в зону дії кілків 
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другого барабана 4, протягується в напрямку його обертання по пруткам 

колосникового решета 6 і під дією відцентрової сили сходе з неї. При цьому 

жмути вовни знову зазнають ударну дію кілків барабанів, внаслідок чого 

продовжується розпушування вовни і її очищення. 

Для визначення сили стискання живильних валків розглянемо розрахункову 

схему представлену на рисунку 2.2 [168]. 

Живильні валки повинні надійно затискати вовну, але не переущільнювати її. 

Сили тертя, що виникають на поверхнях валків, замінюємо результуючою Fтр, 

прикладеною в точці С (точка, що знаходиться на перетині нейтральної лінії шару 

вовни і прямої, проведеної через осі живильних валків). Сила стискання живильних 

валків Fст залежить від товщини шару вовни, затисненої між валками, й повинна 

бути достатньою для утворення сили тертя в жалі валків Fтр ж, яка в свою чергу 

перевищує зусилля руйнування масиву вовни Fр, тобто 

ржтр
FF  . (2.1) 

Сила тертя в жалі валків 

ствжтр
FfF  , (2.2) 

де     fв – коефіцієнт тертя вовни по матеріалу поверхні живильних валків. 

Як видно з формули (2.2), велике значення коефіцієнта fв (забезпечує гума 

марки 1297) дозволяє зменшити силу стискання живильних валків, а значить, 

зменшити імовірність переущільнення шару вовни. 

Дослідженнями [169] встановлено: границя міцності шару вовни, затисненої 

між живильними валками, на розтягування р = 4-6 кПа; щільність сухої вовни у 

вільному стані  = 48-53 кг/м3. 

Зусилля руйнування масиву вовни 

AF
pp
  , (2.3) 

де    А – площа поперечного перетину шару вовни. 

hbA  , (2.4) 

де    b – ширина шару вовни, приймаємо b = 0,65 м; згідно [170, 171]; 

h – товщина шару вовни, приймаємо h = 0,04 м згідно [2, 172]. 
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Підставляючи (2.4) в (2.3), а отриманий вираз і (2.2) в (2.1) та вводячи 

коефіцієнт запасу стискування k (k = 1,2-1,5), й замінив знак нерівності на 

рівність, отримаємо формулу, що визначає величину сили стискання живильних 

валків 

в

p

ст f

hbk
F


 . (2.5) 

Як видно з формули (2.5), сила стискання живильних валків знаходиться в 

лінійній прямо пропорціональній залежності від товщини шару вовни. Тому для 

створення такої сили слід застосовувати циліндричну виту пружину стиснення, 

що має відповідну навантажувальну характеристику. Ця пружина буде реагувати 

на неминучі коливання товщини шару вовни й регулювати силу стиснення 

живильних валків, що зменшить імовірність переущільнення вовни. 

Для визначення координат живильних валків розглянемо схему на рисунку 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Живильні валки з шаром затисненої вовни 
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Найкращі умови для тріпання вовни створюються тоді, коли нейтральна 

лінія шару вовни проходить через вісь першого барабана, а кут нахилу її до 

горизонту  не перевищує кут тертя вовни об матеріал прийомного лотка л [166, 

167], тобто 

л
  . (2.6) 

Відстань між осями першого барабана і живильних валків 

22
11

2111

вб

вв

dD
ОOОO  . (2.7) 

Кут між віссю О1Х й відрізком О1Ов1 

11

1

1 2
arcsin

в

вв

ОO

d 
  , (2.8) 

де       в – товщина стисненого шару вовни, в = 0,08-0,10 h [173-175]. 

Кут між віссю О1Х і відрізком О1Ов2 

21

2

2 2
arcsin

в

вв

ОO

d 
  . (2.9) 

Тоді можна визначити координати живильних валків 

1111
cos

вв
ОOх  ; 

1111
sin 

вв
ОOy  ; 22в12в cosОOх  ; 

2212
sin 

вв
ОOy  . (2.10) 

Основними вимогами ефективної роботи тріпальної машини є стабільний 

відрив шматочків від масиву вовни внаслідок ударної дії на нього кілкових 

барабанів (рисунок 2.4). Для цього необхідно, щоб зусилля руйнування масиву 

вовни Fр було менше сили технологічного опору F, тобто 

FF
p
 . (2.11) 

Сила технологічного опору 

ивтр
FFFF  , (2.12) 

де      Fтр – сила тертя шматочка вовни об робочі органи; 

  Fв – сила опору повітря переміщенню в ньому шматочка вовни; 

  Fи – сила інерції шматочка вовни. 

Сила тертя шматочка вовни об робочі органи 

ктрвтртр
FFF  , (2.13) 
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де      Fтр в – сила тертя шматочка вовни об поверхню живильного валка, 

NfF
ввтр
 , (2.14) 

де      N – нормальна реакція, що виникає внаслідок деформації вовни; 

NfF
кктр
 , (2.15) 

де      fк – коефіцієнт тертя вовни об матеріал кілків. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Шматочок вовни в момент відриву 

 

З урахуванням (2.14) и (2.15) формула (2.13) прийме вигляд 

NffF
квтр
 )( . (2.16) 

Як показали дослідження [173-175], модуль деформації вовни пов’язаний з її 

щільністю степеневою залежністю, що має вигляд 

дb

д
аЕ  , (2.17) 

де      ад і bд – коефіцієнти степеневої функції, залежні від типу вовни і її вологості. 

Щільність вовни в зазорі між кілком и живильним валком буде 




h .     (2.18) 
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Тоді нормальна реакція, що виникає внаслідок деформації вовни 

д
AEN  , (2.19) 

де      Ад – площа деформації масиву вовни. 

Рахуючи деформацію масиву вовни рівномірною по всій довжині дуги 

тертя ВС, можна записати 

ВСд
bA  . (2.20) 

Як видно із рисунка 2.4, довжина дуги тертя 

4
21

1

 


вВС
d . (2.21) 

З урахуванням (2.16)-(2.21) остаточно запишемо вираз сили тертя 

шматочка вовни об робочі органи 

4
)( 21

1

 











в

дb

дквтр
db

h
affF . (2.22) 

Сила опору повітря переміщенню в ньому шматочка вовни [176] 

2

2


ScF в

xв
 , (2.23) 

де      сх – коефіцієнт опору; 

  в – щільність повітря, при 20С в = 1,21 кг/м3; 

  S – площа міделевого перетину шматочка вовни, 

 bS ; (2.24) 

   – швидкість шматочка вовни відносно повітря. 

Для режиму розвиненої турбулентності (2000 < Re < 200000) коефіцієнт 

опору сх не залежить від числа Рейнольдса і може бути визначений по формулі 

[177] 

88,431,5 
х
с , (2.25) 

де     – коефіцієнт сферичності, 

п
А

V 3/2

8,4 , (2.26) 

де    Ап – площа поверхні шматочка вовни, 

)(2  hbbhА
п

 , (2.27) 
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де    ℓ – довжина шматочка вовни, 

z

d

б

вв

1

11

4


 . (2.28) 

З урахуванням (2.23)-(2.28) і (2.34) остаточно запишемо выраження сили 

опору повітря переміщенню в ньому шматочка вовни 

2

1

2

1

3/2

1

11

4
71,1131,5

8

1
ббв

б

вв

в
Db

hbbh

z

dbh

F 





































 . (2.29) 

Сила інерції шматочка вовни 

amF
и

 , (2.30) 

де      m – маса шматочка вовни; 

  а – його прискорення. 

В свою чергу маса шматочка вовни 

Vm   , (2.31) 

де      V – об’єм шматочка вовни, 

 hbV . (2.32) 

Середнє прискорення, яке отримує шматочок вовни від дії на нього кілка 

t
а к

ср 


 0


, (2.33) 

де  к – кінцева швидкість шматочка вовни, яку можна прийняти рівною 

окружній швидкості кілків, 

2
1

1

б

бк

D
 ; (2.34) 

0 – початкову швидкість шматочка вовни, приймаємо рівною нулю; 

t – час відриву шматочка вовни, 

11

2

бб
D

h
t





. (2.35) 

З урахуванням (2.30)-(2.35) остаточно запишемо выраження сили інерції 

шматочка вовни 
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z

Dd
bF ббвв

и 


16

2

1111 . (2.36) 

При роботі тріпальної машини вовна, розпушуючись, збільшує свій об’єм. 

Тому для підвищення якості виконання технологічного процесу тріпання 

забрудненої вовни необхідно, щоб пропускна здатність другого кілкового 

барабана тріпальної машини була трохи більшою пропускної здатності першого 

барабана, тобто кутова швидкість другого кілкового барабана 

12 бб
k    , (2.37) 

де      k – коефіцієнт співвідношення кутових швидкостей барабанів. 

Визначимо кути обхвату колосниковими решетами кілкових барабанів. 

Рівняння кола, що проходить через осі прутків колосникового решета, має 

вигляд 

4

2

122 к
D

yx  , (2.38) 

де       Dк1 – діаметр кола, що проходить через осі прутків колосникового решета 

пrбк
dDD  2

11
. (2.39) 

Рівняння кола, що проходить через вісь першого прутка колосникового 

решета 
2

12

1

2

1 22
)()( 






  п

r

в

вв

dd
уухх . (2.40) 

Вирішуючи спільно рівняння (2.38)-(2.40), отримаємо точки перетину цих 

кіл. При цьому точка, що має більшу величину абсциси хп1, визначатиме 

координати осі першого прутка колосникового решета. Ця точка буде мати 

координати 
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Тоді кут обхвату колосникового решета першого кілкового барабана 

1

1

1

п

п

х

у
arctg  . (2.42) 

Для полегшення виходу розпушеної вовни із тріпальної машини кут 

обхвату колосникового решета другого кілкового барабана повинен бути якомога 

меншим. З іншої сторони, із збільшенням цього кута збільшується довжина 

колосникового решета, а значить, і розпушувальна здатність тріпальної машини. 

Тому приймаємо, що кут обхвату колосникового решета другого кілкового 

барабана не повинен перевищувати кут тертя вовни об матеріал прутків, тобто 

 
2

. (2. 43) 

Продуктивність тріпальної машини визначається за формулою 

11
1800

вв
dhbQ  . (2.44) 

Сукупність рівнянь (2.3), (2.4), (2.5), (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.11), (2.12), 

(2.22), (2.28), (2.29), (2.36), (2.37), (2.41), (2.42), (2.43), (2.44) утворюють 

математичну модель процесу взаємодії робочих органів тріпальної машини з 

масивом вовни. 

Задаючись чисельними значеннями1, за допомогою програми, розробленої в 

програмному пакеті Mathematica, визначаємо конструктивно – технологічні 

параметри тріпальної машини: Fст = 175,5 Н; Ов1(0,2896;0,0612), Ов2(0,2609;0,1397) 

(в метрах); б1 = 47,3 рад / с; б2 = 52,0 рад/с; z = 16;  = 6,0 мм; 1 = 0 град.; 2 = 

20 град.; Q = 356 кг/год. 

2.4 Висновки за розділом 

1. Запропоновано та обґрунтовано конструктивно-технологічну схему 

малогабаритної тріпальної машини, яка дозволяє реалізувати процес 

двоступінчастого сухого очищення забрудненої вовни двобарабанним робочим 

органом з щільною кілковою гарнітурою, кілки якого у поєднанні та парній 

                                                           
1 р = 5 кПа; b = 0,65 м; h = 0,04 м; в1 = 1,9 рад / с; dв1 = 0,08 м; fв = 1; fк = 0,3; ад = 
9,8210–5 м2 / с2; bд = 2,79;  = 50 кг / м3; в = 1,21 кг  /м3; Dб1 = 0,5 м; r = 1010–3 м; 
 = 20 град.; dп = 0,01 м; k = 1,35; k = 1,1. 
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взаємодії з колосниковими решетами забезпечують найінтенсивніше 

розпушування й тріпання забрудненої вовни в щадному режимі, без руйнування 

цілісності її структури в процесі обробки. 

2. Розроблено математичну модель процесу взаємодії робочих органів 

малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує 

вплив фізико-механічних властивостей вовни (товщина та ширина шару вовни, 

границя міцності на розтяг, щільність вовни, коефіцієнти тертя об матеріали 

робочих органів, модуль деформації) та конструктивно-технологічних параметрів 

машини (зовнішні діаметри кілкових барабанів, діаметри живильних валків та їх 

кутові швидкості, діаметр прутків колосникових решіт, радіальний зазор між 

кілком барабана і прутком колосникового решета) на ефективність виконання 

робочого процесу тріпання вовни. 

3. Виходячи з умов оптимізації процесу тріпання вовни аналітично 

обґрунтовано ряд конструктивно-технологічних параметрів малогабаритної 

тріпальної машини: 

- сила стискання живильних валків Fст = 175,5 Н; 

- координати вісей живильних валків в системі координат XO1Y: Ов1(хв1 = 

0,2896; ув1 = 0,0612) і Ов2(хв2 = 0,2609; ув2 = 0,1397); 

- кутові швидкості розпушувально-тріпальних барабанів б1 = 47,3 рад/с; 

б2 = 52,0 рад/с; 

- кількість рядів кілків на розпушувально-тріпальному барабані z = 16 шт.; 

- зазор між кілками першого розпушувально-тріпального барабана і 

живильними валками  = 6,0 мм; 

- кути обхвату колосниковими решетами розпушувально-тріпальних 

барабанів 1 = 0 град.; 2 = 20 град.; 

- продуктивність малогабаритної тріпальної машини Q = 356 кг/год. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [163-165, 168, 

210]. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1 Мета, завдання і програма експериментальних досліджень 

Мета експериментальних досліджень – перевірити правильність зроблених 

висновків теоретичних досліджень, експериментальне обґрунтування основних 

параметрів, режимів роботи тріпальної машини та її роботоздатності. Для 

досягнення поставленої мети поставлено ряд завдань: 

1) визначити фізико-механічні й технологічні параметри вихідної сировини; 

2) дослідити пружні характеристики немитої овечої вовни в лабораторних 

умовах; 

3) дослідити процес сухого очищення забрудненої рунної овечої вовни 

малогабаритною тріпальною машиною та визначити її оптимальні конструктивно-

технологічні параметри. 

Відповідно до поставлених завдань програмою експериментальних 

досліджень передбачено: 

1. Розроблення й створення установок для проведення експериментальних 

досліджень. 

2. Розроблення методик проведення експериментальних досліджень. 

3. Проведення експериментальних досліджень і аналіз їхніх результатів. 

3.2 Опис експериментальних установок 

3.2.1 Лабораторна експериментальна установка 

Для дослідження процесу розтягування руна грубої вовни та визначення 

його розривного навантаження в лабораторних умовах розроблено 

конструктивно-технологічну схему (рисунок 3.1) й створено лабораторний стенд 

(рисунок 3.2). 
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1 – основа; 2 – руно вовни; 3 – затискач №1; 4 – направляючі для руна (5 шт.);  

5 – затискач №2 (або гребінка); 6 – розтяжка; 7 – динамометр; 8 – направляючі для 

динамометра; 9 – натяжний гвинт 

 
Рисунок 3.1 – Конструктивно-технологічна схема лабораторного стенда: 
 

 

 

Рисунок 3.2 – Загальний вигляд лабораторного стенда 
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Лабораторний стенд складається з основи 1, на якій розміщені направляючі 

4 для руна (5 шт.), направляючі 8 для динамометра (2 шт.) та натяжний гвинт 9. З 

лівої частини стенда на основі 1 встановлено нерухомий затискач 3 №1, а з правої 

– рухомий затискач 5 №2 (або гребінка), яка за допомогою розтяжки 6 приєднана 

до динамометра 7, що з’єднаний з натяжним гвинтом 9. 

Для контролю за вологістю вовни у процесі лабораторних досліджень 

використовували вологомір Ultra X 70 (рисунок 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Вологомір Ultra X 70 

3.2.2 Стенд для експериментальних досліджень 

Для дослідження процесу сухого очищення забрудненої овечої вовни у 

щадному режимі, без руйнування цілісності її структури в процесі тріпання, 

розроблено конструкційну схему (рисунок 1.6), виготовлено експериментальний 

зразок малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 (рисунок 3.4) та створено 

за технологічною схемою (рисунок 3.5) стенд для експериментальних досліджень 

(рисунок 3.6) у складі – дослідного зразка малогабаритної тріпальної машини МТ-

001А-12, перетворювача частоти електричного струму Danfoss та комплекту 

вимірювальної апаратури. 
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Рисунок 3.4 – Експериментальний зразок машини тріпальної МТ-001А-12 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Технологічна схема стенду для експериментальних досліджень 
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Рисунок 3.6 – Загальний вигляд стенду для експериментальних досліджень 

Робочими органами запропонованої конструкції малогабаритної тріпальної 

машини є два живильних валка (рисунок 3.7), два розпушувально-тріпальних 

барабани з кілковою гарнітурою (рисунок 3.8), барабани якого у поєднанні та 

парній взаємодії забезпечують двоступінчасте сухе очищення забрудненої овечої 

вовни, без руйнування цілісності її структури в процесі тріпання та два 

колосникових решета під розпушувально-тріпальними барабанами (рисунок 3.9). 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Загальний вигляд живильних валків 
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Рисунок 3.8 – Загальний вигляд розпушувально-тріпальних барабанів 

з кілковою гарнітурою 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Загальний вигляд колосникових решет 
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Процес сухого очищення забрудненої овечої вовни (рисунок 2.1) 

здійснюється у такий спосіб. Сортована забруднена рунна овеча вовна 

викладається на завантажувальний лоток 1 і рівномірно подається до пари 

живильних валків 2 і 3, встановлених в завантажувальному вікні 10. При цьому 

здійснюється інтенсивний захват забрудненої рунної вовни ведучим валком 2 і 

подача її до зони контакту з веденим валком 3, який виконано з можливістю 

зворотно-поступального переміщення у вертикальній площині при зміні товщини 

шару вовни. 

Живильні валки 2 і 3 ущільнюють шар забрудненої рунної вовни й 

переміщають його в зону дії кілків 6 першого барабана 4, на робочій поверхні 

якого розміщено 16 рядів кілків по 16 шт. в кожному ряді. Кілки 6 першого 

барабана 4 наносять по забрудненій вовні часті сильні удари. Оскільки перший 

барабан 4 обертається з частотою 460  10 об./хв. і має 16 рядів кілків, то число 

ударів по забрудненій вовні на першому етапі оброблення досягає до 16 x 

460=7360 ударів/хв. При кожному ударі кілки 6 першого барабана 4 відділяють 

великі шматочки забрудненої вовни від руна, інтенсивно тріпають їх і протягують 

в напрямку свого руху по колосникам 12 решета 7. При цьому не зв’язана частина 

домішок відділяється від волокон забрудненої вовни і падає поміж колосників 12 

вниз під перший барабан 4. 

Потім кілки 6 першого барабана 4 подають частково очищену вовну в зону 

дії кілків 6 другого барабана 5, що обертається з частотою 520  10 об./хв. в тому 

напрямку, що й перший, і має також 16 рядів кілків. Кілки 6 другого барабана 5 

наносять по вовні часті інтенсивні удари, число яких на другому етапі оброблення 

досягає до 16 x 520=8320 ударів /хв. При кожному ударі кілків 6 другого барабана 

5 великі шматочки забрудненої вовни розпушуються на більш менші, які 

інтенсивно тріпаються й протягуються в напрямку руху другого барабана 5 по 

колосникам 12 решета 7. При цьому не зв’язана частина домішок остаточно 

виділяється від волокон вовни і падає поміж колосників 12 вниз під другий 

барабан 5. Розпушена вовна під дією відцентрової сили направляється через 

вивантажувальне вікно 11за межі тріпальної машини й транспортується за 
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призначенням. Бруд, видалений із забрудненої вовни в процесі її тріпання, 

направляються на утилізацію. 

Розроблена конструкція малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 на 

відміну від раніше створеної забезпечена роздільними приводами живильних валків і 

розпушувально-тріпальних барабанів. В якості привода живильних валків 

використано мотор-редуктор NMRV040 з трифазним асинхронним електричним 

двигуном: потужність – 0,12 кВт, частота обертання ротора – 1370 об/хв і частота 

обертання вала на виході – 18 об/хв. Для привода розпушувально-тріпальних 

барабанів примінено трифазний асинхронний електричний двигун 4А80А4У3: 

потужність  2,2 кВт і частота обертання ротора – 1410 об/хв. 

В конструкції експериментального зразка малогабаритної тріпальної машини 

МТ-001А-12 передбачена можливість зміни конструктивних і режимних 

параметрів робочого процесу: 

‒ зусилля стискання живильних валків – від 160 до 200Н; 

‒ зазор між живильними валками і кілком першого барабана – від 6 до 12 мм; 

‒ частота обертання першого барабана – від 400 до 460 об/хв. 

Для керування та зміни частоти обертання розпушувально-тріпальних 

барабанів використано перетворювач частоти електричного струму Danfoss 

(рисунок 3.10), схема підключення якого представлена на рисунку 3.11. Контроль за 

частотою обертання живильних валків здійснено тахометром механічним ТЧ10-Р. 

Натуральні значення числа обертів вала електричного двигуна й частоти 

струму електричної мережі зв’язані залежністю 

     ,f29n стрдв                        (3.1) 

де     двn  – число обертів вала електричного двигуна, об/хв; 

стрf  – частота струму електричної мережі, Гц. 

Для контролю та фіксації показників робочого процесу використано комплект 

контрольно-вимірювальної апаратури (рисунок 3.12) у складі лічильника 

електричної енергії НІК 2303 АРК 1 та блоку трансформаторів струму Т-0,66. 
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Рисунок 3.10 – Загальний вигляд перетворювача частоти електричного 

струму Danfoss 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Схема підключення перетворювача частоти електричного 

струму Danfoss 
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Рисунок 3.12 – Комплект контрольно-вимірювальної апаратури 

 

3.3 Методики експериментальних досліджень 

3.3.1 Методики проведення експериментів у лабораторних умовах 

Вихідним матеріалом для проведення експериментів у лабораторних умовах 

була тонка (Т) та груба (Г) немита овеча вовна. 

Основні фізико-механічні й технологічні властивості вихідної сировини 

визначено відповідно до діючих методик і нормативних документів [178-181]. 

При цьому використано наступні прилади й устаткування: лабораторна 

експериментальна установка, ваги лабораторні технічні квадрантні ВЛТК-500; 

вологомір Ultra X 70; пакети целофанові для взяття проб; бюкси алюмінієві (діаметр 

– 50 мм, висота – 40 мм); шафа сушильна електрична кругла 2В-151; термометр 

скляний рідинний (0-50оС); секундомір СДСпр-1-2-000. 
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Необхідна кількість дослідів при надійності досліду 0,95 і помилці ± 3 σ 

дорівнювала 3 [182]. Відносна похибка середнього арифметичного не 

перевищувала 5 % [183]. 

Середнє арифметичнє значення величини ā обчислено з усієї кількості 

значень n [184] 

                                                   .
n
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                                                      (3.2) 

Для загальної оцінки результатів вимірювань за загальновідомою формулою 

обчислена середня квадратична похибка 
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                                               (3.3) 

Однорідність дисперсій перевірено за критерієм Кохрена [183]. 

а) Визначення масової частки вологи вихідної сировини та вовни після 

тріпання  

Масову частку вологи Wвол вовни у відсотках визначено згідно з методикою 

[178, 179] за формулою 

                                      ,100
m

mm
W

пр

виспр

вол 


                                            (3.4) 

де    прm  – маса відібраної проби вовни до висушування, г; 

висm  – маса відібраної проби вовни після висушування, г. 

б) Визначення вмісту вовнового жиру у вихідній сировині та грубій вовні 

після тріпання 

Вміст вовнового жиру у вихідній сировині та грубій вовні після тріпання у 

відсотках визначається згідно з [180] шляхом хімічного аналізу. 

в) Визначення забрудненості вихідної сировини та грубої вовни після 

тріпання 

Забрудненість вихідної сировини та грубої вовни після тріпання у відсотках 

визначається згідно з [181] шляхом розбору та просівання на ситах відібраних 

проб з подальшим сортуванням і статичним зважуванням виділеного бруду 
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(рисунок 3.13) з подальшим його сортуванням і статичним зважуванням та 

послідуючим перерахунком по відношенню до загальної маси проби. 

Методологію визначення вмісту домішок у грубій вовні представлено на 

рисунку 3.13. 

 

а) відбирання зразків вовни б) виділення рослинних домішок 
 

 

Рисунок 3.13 – Методологія визначення вмісту домішок у грубій вовні 

 

г) Визначення фракційного складу та довжини грубої овечої вовни 

Фракційний склад та довжина вихідної грубої овечої вовни визначається за 

ГОСТ 21244-75 шляхом розбору відібраних проб з послідуючим промірюванням та 

сортуванням за розміром і статичним зважуванням на вагах ВЛТК-500 й послідуючим 

перерахунком по відношенню до загальної маси проби. 

б) Визначення об’ємної маси вихідної сировини та вовни після тріпання 

Об’ємну масу в кілограмах на кубічний метр вихідної сировини та очищеної 

вовни до і тріпання визначено згідно з [185] зважуванням маси вовни, розміщеної 

в ящику розмірами не менше 50 см х 50 см х 40 см без ущільнення та врівень з 

його краями, при вільному падінні вовни з висоти 20 см від його верхнього краю. 

Масу вовни в ящику зважували з використанням ваг ВЛТК-500 і перераховували 

на 1 м3. 
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3.3.2 Методика проведення експериментальних досліджень з 

оптимізацією конструктивно-технологічних параметрів малогабаритної 

тріпальної машини 

Вихідним матеріалом при проведенні експериментальних досліджень була 

забруднена рунна овеча вовна, як найбільш характерний представник вовнової 

незатребуваної продукції вівчарства. 

За результатами огляду робіт з теоретичних досліджень процесу тріпання 

волокнистих матеріалів встановлено, що на процес сухого очищення забрудненої 

рунної овечої вовни впливають такі фактори, як тип і вологість, товщина шару 

руна, діаметри живильних валків і розпушувально-тріпальних барабанів, зусилля 

стискання і частота обертання живильних валків, зазор між живильними валкам й 

першим розпушувально-тріпальним барабаном та зазор між кілками першого та 

другого розпушувально-тріпальних барабанів. 

Тип і вологість вовни – об’єктивні фактори, що не залежать від 

експерименту. 

На основі проведених лабораторних експериментальних та теоретичних 

досліджень встановлено, що найбільш вагомо впливають на робочий процес сухої 

очистки забрудненої такі фактори, як зусилля стискання живильних валків (F), Н, 

зазор між живильними валками і кілком першого барабана (ΔL), мм, та частота 

обертання першого барабана (n), об/хв. Варіювання решти факторів не 

здійснювали, а за результатами попередніх експериментальних досліджень [80, 166, 

167, 169] прийняли їх наступні абсолютні значення: діаметр живильних валків dв1 = 

dв2 = 80 мм; робоча лінія контакту живильних валків ℓв = 1000 мм; частота обертання 

живильних валків n = 18 об/хв.; зовнішній діаметр розпушувально-тріпальних 

барабанів (по кілкам) Dб1 = Dб2 = 500 мм; внутрішній діаметр розпушувально-

тріпальних барабанів dб1 = dб2 = 370 мм; робоча лінія контакту розпушувально-

тріпальних барабанів ℓб1 = ℓб1 =1020 мм; міжцентрова відстань між осями 

розпушувально-тріпальних барабанів B = 515 мм. 

В якості критерію оптимізації прийнято величину витрат енергії Е на 

реалізацію процесу сухого очищення забрудненої вовни, віднесену до одиниці 
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ступеня її очищення Z, що визначалася за формулою [186] 

                                                
ZQ

N
E


 ,                                                       (3.5) 

де     Е – витрати енергії на очищення забрудненої вовни, Дж/(кг·%); 

N – потужність, яка потрібна на очищення забрудненої вовни, Вт; 

Q – подача забрудненої вовни, кг/с; 

Z – ступінь очищення забрудненої вовни, %. 

Ступінь очищення забрудненої вовни визначається за формулою 

                                       %100
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 ,                                           (3.6) 

де     Z1, Z2 – забрудненість вовни відповідно до і після тріпання, %. 

Для дослідження впливу кожного з факторів на критерій оптимізації 

процесу сухого очищення забрудненої вовни і визначення раціональних 

параметрів малогабаритної тріпальної машини була застосована методика 

математичного планування багатофакторного експерименту, яка дозволяє 

отримати математичні моделі робочих процесів у вигляді рівнянь регресії 

(полінома) другого порядку [187-189]: 

   2

iiijiijii0 xbxxbxbby     (3.7) 

де     y – критерій оптимізації; 

b0, bi, bij, bii – коефіцієнти регресії; 

xi, xj – незалежні змінні фактори. 

В розгорнутому вигляді регресійна модель має вигляд 
2

333

2

222

2

1113223311321123322110 xbxbxbxxbxxbxxbxbxbxbby  .     (3.8) 

Рівняння регресії другого порядку визначаються у кодованому вигляді. 

Кодування факторів здійснюється за формулою 

  /BBx i0ii          (3.9) 

де     xi – кодоване значення фактора, для верхнього рівня +1, центру 

експерименту 0 та нижнього рівня – 1; 
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Bi – натуральне значення фактора; 

Boi –натуральне значення фактора на нульовому рівні; 

 –натуральне значення інтервалу варіювання фактора, яке обчислюється за 

формулою  =(Bі
в – Bі

н) / 2; 

Bі
в – значення фактора на верхньому рівні; 

Bі
н – значення фактора на нижньому рівні. 

Рівні варіювання факторів обрані на на підставі апріорної інформації щодо 

теоретичних та лабораторних досліджень процесу сухого очищення забрудненої 

овечої вовни. Кодовані значення факторів і рівні їх варіювання, приведено в 

таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Кодовані значення факторів і рівні їх варіювання 
 

Фактор Код 
Рівні варіювання Інтервал 

варіювання−1 0 +1 

Зусилля стискання живильних валків  
(F), Н  

x1 160 180 200 20 

Зазор між живильними валками і кілками
першого барабана (ΔL), мм 

x2 6 9 12 3 

Частота обертання першого барабана  
(n), об/хв 

x3 400 430 460 30 

 

Дослідження проводились за D-оптимальним планом Бокса-Бенкіна другого 

порядку для 3-х факторів. Матриця планування експериментів представлена в 

таблиці В.1 (Додаток В). 

Обробка результатів експериментальних досліджень, проведених методом 

математичного факторного планування експериментів, виконується за допомогою 

комп’ютерної програми «Mathematika». 

Математична модель визначається по одному критерію оптимізації. 

Коефіцієнти регресії математичної моделі обчислюються за формулами для D-

оптимальних планів дослідів [186]. По знайденим коефіцієнтам для кожного 

критерію складаються рівняння регресії у кодованому вигляді. 
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Для перевірки відтворення дослідів (10 повторювань) використовують 

критерій Кохрена, як відношення максимальної дисперсії до суми усіх дисперсій. 

Обчислюване значення дисперсії порівнюється з табличним [190, 191], причому 

дисперсії вважаються однорідними при умові р ≤ табл.. При р  табл. необхідно 

підвищити точність вимірів або встановити менші інтервали варіації факторів та 

підвищити повторність у дослідах.  

При визначенні похибки результатів дослідів враховується, що відхилення 

від середнього арифметичного значення не повинно перевищувати межі помилки 

3 ( – середньоквадратичне відхилення). Тому відхилення, яке перевищує по 

своєму значенню 3, показує, що його треба виключити з розгляду. 

Довірливі межи випадкової похибки результатів вимірювань обчислюються 

за критерієм Стьюдента.  

З метою перевірки гіпотези по адекватності моделі другого порядку 

проводиться статистичний аналіз рівняння регресії. Адекватність моделі 

перевіряється за допомогою критерію Фішера [186]. 

Після отримання математичної моделі визначалися оптимальні параметри 

(координати оптимуму поверхні відгуку) та вивчалися властивості цієї поверхні 

біля оптимуму. Пошук оптимуму проводився методом канонічного перетворення 

математичної моделі [191]. 

Результатом перетворення рівняння регресії є форма поверхні відгуку та 

оптимальні координати поверхні відгуку або оптимальні значення факторів у 

розкодованому вигляді. Після цього проводився аналіз поверхні відгуку за 

допомогою двомірних перетинів. Побудування двомірних перетинів виконується 

за допомогою програми «Mathematica». 

З урахуванням того, що для проведення досліджень та обробки даних 

використано серійні прилади й устаткування (таблиця 3.3), то погрішність 

експериментальних досліджень не перевищувала 5 %. 
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Таблиця 3.3 – Перелік приладів і устаткування, застосовуваних при 

проведенні експериментальних досліджень малогабаритної тріпальної машини 

Найменування приладу, устаткування Стандарт 
Динамометр зразковий переносний ДОСМ-3-0,2 ТУ 25.06.590-76 
Тахометр ТЧ10-Р ГОСТ 13082-71 
Ваги лабораторні ВЛК-500-М ТУ 25.06.1101-79 
Бюкси ГОСТ 7148-70 
Термометр скляний рідинний (0-50оС) ГОСТ 27544-87Е 
Секундомір СДСпр-1-2-000 ТУ 25-1819.0021-90 
Штангенциркуль ЩЦ-ІІІ-250-0,05 ГОСТ 166-89 
Рулетка вимірювальна металева ДСТУ 4179-2003 
Лінійка вимірювальна металева ГОСТ 427-75 
Шкаф сушильный СШ-3 ТУ 79 РСФСР 335-72 
Перетворювач частоти електричного струму 
Danfoss 

(кл. 1,0) 

Лічильник електричної енергії НІК 2303 АРК 1 ГОСТ 30207 (кл. 1,0) 

Трансформатори струму Т-0,66 
ТУ У 31.2-00226106-
004-2002 (кл. 0,5) 

Вологомір Ultra X 70 (кл. 1,0) 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

4.1 Результати лабораторних досліджень 

Дослідження пружних характеристик немитої тонкої й грубої овечої вовни 

після сухого очищення (таблиця 4.1) проведено в секторі агрохімічних досліджень 

ІМТ НААН на лабораторному обладнанні у складі лабораторної 

експериментальної установки, вагів лабораторних ВЛК-500-М та вологоміра 

Ultra-X70. 

 

Таблиця 4.1 – Характеристика досліджуваного матеріалу 

№ 
зп 

Назва 
Вологість,

% 

Забрудненість, 
% Вовняний 

жир, % 

Вихід 
чистої 
вовни, 

% 
рослинні 
домішки

бруд 

1 Вовна тонка (W1т) 13,69 6,25 13,02 8,49 86,31 
2 Вовна тонка (W2т) 16,48 4,28 11,86 12,56 83,52 
3 Вовна груба (W1г) 13,66 3,66 14,64 4,38 86,34 
4 Вовна груба (W2г) 16,52 4,25 14,32 4,48 83,48 

 

В результаті дослідження фізико-механічних властивостей вихідної грубої 

овечої вовни визначено її вологість, об’ємну масу, вміст жиру та домішок.  

Об’єктом досліджень були брудне руно (рисунок 4.1, а) і груба овеча вовна 

після тріпання (рисунок 4.1, б) романівської породи овець. 

Результати дослідження фізико-механічних властивостей вихідної грубої 

овечої вовни зведені в таблицю 4.2. З таблиці видно що волого насиченість вовни 

складає 87±2,1 %, а щільність 12,8±4,5 кг/м3. 
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    а       б 

Рисунок 4.1 – Брудне руно (а) і груба овеча вовна після тріпання (б) романівської 

породи овець 

 

Таблиця 4.2 – Результати дослідження фізико-механічних властивостей 

вихідної грубої овечої вовни 

№ 
Найме-
нування 
зразка 

Воло-
гість, 

% 

Волого-
насиченість, 

% 

Щільність, 
кг/м3 

Жир, % 
Домішки, % 

рослинні бруд в сумі 

1 

Вовна 
овеча 

брудне 
руно 

(грубе) 

15±2,3 87±2,1 12,8±4,5 11,0±1,1 1,7±0,3 17,6±0,6 19,3±0,9

2 

Вовна 
овеча 
руно 

тріпане 
(грубе) 

15±2,3 87±2,1 13,3±3,9 9,8±1,2 1,6±0,3 9,0±0,5 10,6±0,8

 

В результаті дослідження фракційного складу вихідної грубої овечої вовни 

за довжиною волоса (рисунок 4.2) виявлено підпорядкованість його нормальному 

закону розподілу: 
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     (4.1) 

де  l – довжина волоса, м; 

lсер. – середня довжина волоса, м; 

σ – стандартне відхилення, м; 

f(t) – функція щільності ймовірності нормального розподілу, м-1. 

В результаті аналізу отаманих даних отримано значення середньої довжини 

волоса вовни lсер. = 8,86 см і стандартного відхилення σ = 1,86 см (рисунок 4.3). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Процес дослідження фракційного складу вихідної грубої 

овечої вовни за довжиною волоса 

 

Рисунок 4.3 – Фракційний склад вихідної грубої овечої вовни за довжиною волоса 
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В процесі дослідження деформаційних характеристик руна грубої овечої 

вовни при розтягненні було встановлено, що руно має певні пружні і пластичні 

властивості.  

Результати лабораторних досліджень динаміки зміни відносної деформації 

руна грубої овечої вовни при різному навантажені розтягнення представлено в 

таблиці Г.1-Г.3 (Додаток Г). Графічна інтерпретація результатів лабораторних 

досліджень приведена на рисунку 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Динаміка зміни відносної деформації руна грубої овечої вовни при 

різному навантажені розтягнення 

 

Аналіз рисунку 1.18 показує, що процес деформації розтягнення 

відбувається в два етапи:  

– на початку відбувається розтягнення руна до максимального тиску 

Рmax = 17,2-17,7 кПа (при відносній деформації ε = 0,42-0,46);  
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– надалі відбувається процес розриву волокон руна, що призводить до 

поступового спаду сили натягнення.  

4.2 Вплив конструктивно-технологічних параметрів тріпальної машини 

на процес сухого очищення забрудненої вовни 

Дослідження процесу сухого очищення забрудненої вовни малогабаритною 

тріпальною машиною МТ-001А-12 (рисунки 4.5–4.8) проведено в павільйоні 

випробувань ІМТ НААН (таблиця 4.3) у липні 2013 року при обробленні 380 кг 

забрудненої рунної грубої овечої вовни (таблиця 4.4) згідно з розробленою 

програмою та методикою досліджень. 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Процес встановлення заданої частоти обертання 

розпушувально-тріпальних барабанів 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Процес встановлення заданого зусилля стискання 

живильних валків 
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Рисунок 4.7 – Процес встановлення заданого зазору між живильними валками та 

кілками першого барабана 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Процес сухого очищення забрудненої вовни на 

малогабаритній тріпальній машині МТ-001А-12 
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Таблиця 4.3 – Характеристика умов експериментальних досліджень 

№ 
зп 

Показник 
Значення показників 

технологічні 
вимоги 

за результатами 
досліджень 

1 Місце проведення досліджень павільйон випробувань 
2 Марка виробу МТ-001А-12 
3 Призначення виробу сухе очищення забрудненої вовни 
4 Вихідна сировина вовна овеча  вовна груба 
5 
 
 
 
 

Характеристика вихідної сировини
- вологість, % 
- суха речовина, % 
- вовновий жир, % 
- забрудненість, % 

 
від 12 до 19 
від 81 до 88 
від 4 до 13,8 
від 12 до 40 

 
14,42 
85,58 
9,56 

10,00 
6 Кліматичні умови: 

-  атмосферний тиск, кПа 
-   температура, о С 
-   відносна вологість, % 

 
від 84,0 до 

106,7 
від +10 до +40 
не більше 80 

 
85-87 
23-25 
70-75 

 

Таблиця 4.4 – Основні параметри і режими роботи малогабаритної  

тріпальної машини 

Найменування параметра Значення
Кількість живильних валків, шт. 2 
Діаметр живильних валків, мм 80 
Робоча лінія контакту живильних валків, мм 1000 
Частота обертання живильних валків, об/хв 18 
Діаметр розпушувально-тріпального барабана, мм 370 
Діаметр розпушувально-тріпального барабана (по кілкам), мм 500 
Робоча лінія контакту розпушувально-тріпальних барабанів, мм 1020 
Кількість робочих планок на барабані, шт. 16 
Кількість кілків на кожній робочій планці, шт. 16/17 
Висота кілків, мм 65 
Шаг установки кілків на робочій планці, мм 50 
Частота обертання першого розпушувально-тріпального 
барабана, об/хв. 

 
460 

Частота обертання другого розпушувально-тріпального 
барабана, об/хв. 

 
520 

Діаметр колосників,мм 10 
Шаг установки колосників, мм 16,5 
Зазор між першим розпушувально-тріпальним барабаном 
і колосниковим решетом, мм 

 
10 

Зазор між другим розпушувально-тріпальним барабаном 
і колосниковим решетом, мм 

 
20 
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Дослідження проводились із застосуванням методу математичного 

планування багатофакторного експерименту, який дозволяє визначити 

математичні моделі процесів у вигляді рівнянь регресії. Згідно поставлених задач 

було обрано D-оптимальний план Бокса-Бєнкіна другого порядку для 3-х 

факторів. Факторами експерименту були обрані: зусилля стискання живильних 

валків (x1), зазор між живильними валками і кілками першого барабана (x2), 

частота обертання першого барабана (x3). За критерій оптимізації прийняли 

величину витрат енергії Е на реалізацію процесу сухого очищення забрудненої 

вовни, віднесену до одиниці ступеня її очищення Z. Відповідно до плану 

експериментів реалізовано 15 варіантів сполучень трьох факторів у конструкції 

експериментального зразка малогабаритної тріпальної машини МТ 001А-12 

(рисунки 4.5-4.8). 

Послідовність виконання експериментів здійснювалася згідно прийнятій 

матриці планування представленій в таблиці В.1 (Додаток В). 

Результати аналізів вмісту забруднень в грубій овечій вовні після сухого 

очищення на експериментальній установці наведено в додатку Д. 

Результати досліджень процесу сухого очищення забрудненої грубої овечої 

вовни малогабаритною тріпальною машиною МТ-001А-12 представлено в 

таблиці Е.1 (Додаток Е). 

В результаті обробки даних експериментальних досліджень отримана 

залежність ступеня очищення забрудненої вовни після тріпання від факторів 

досліджень, яку у закодованому вигляді: 

  ΔZ = 21,2335 + 4,45 x1 – 2,36958 x1
2 + 3,39875 x2 – 0,5 x1 x2 – 3,70708 x2

2 + 

+ 0,76875 x3 – 16 x1 x3 – 0,0775 x2 x3 – 8,40708 x3
2.  (4.2) 

Статистична обробка рівняння (4.2) представлена в табл. 4.5. 

За розрахованими значеннями коефіцієнтів кореляції та критерію 

Стьюдента значущими на рівні довірчої ймовірності більше 95 % є коефіцієнти 

при таких членах рівняння: х1, х1
2, х2, х2

2, х3, х3
2. 

В результаті розрахунків коефіцієнтів регресії отримана математична 

модель, що описує досліджуваний процес за ступенем очищення забрудненої 
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вовни після тріпання в розкодованому вигляді 

ΔZ = –1968,38 + 2,35513 F – 0,00592396 F2 + 8,05906 n – 0,0093412 n2 +  

 + 8,54708 ΔL – 0.411898 ΔL2.    (4.3) 
 

Таблиця 4.5 – Статистична обробка рівняння (4.2) 

Коефіцієнт 
регресії 

Значення  
коефіцієнта регресії 

Стандартна 
похибка 

t-statistic P-Value 

a00 45,3767 0,576605 78,6963 6,2774·10-9 
a10 4,45 0,353097 12,6028 0,0000558616 
a20 3,39875 0,353097 9,62555 0,000205221 
a30 0,76875 0,353097 2,17717 0,0814036 
a12 -0,5 0,499354 -1,00129 0,36265 
a13 -5,21805·10-15 0,499354 -1,04496·10-14 1 
a23 -0,0775 0,499354 -0,1552 0,882734 
a11 -2,36958 0,519744 -4,55913 0,00606171 
a22 -3,70708 0,519744 -7,13251 0,000840841 
a33 -8,40708 0,519744 -16,1754 0,000016459 

 

Аналізуючи рівняння (4.3), можна стверджувати, що на критерій оптимізації 

істотний вплив мають всі фактори. 

Для отриманого рівняння регресії на 95 % рівні довірчої ймовірності 

дисперсії однорідні, значення критерію Кохрена G = 0,1104 < G0,05(2, 15) = 0,3346. 

Згідно значення критерію Фішера F = 1,96 < F0,05(8, 30) = 2,27, модель 

адекватна на будь-якому рівні довірчої ймовірності. 

Рівняння регресії (4.3) в розкодованому вигляді дозволяє визначити 

розрахунковим шляхом величину ступеня очищення забрудненої вовни після тріпання 

при різних значеннях розглянутих факторів, які знаходяться в області експерименту. 

Крім того, рівняння регресії (4.3) може бути використане при 

конструюванні малогабаритної тріпальної машини і для вибору її конструктивно-

технологічних параметрів. 

Максимальне значення ступеня очищення забрудненої вовни після тріпання 

ΔZ = 48,2 % буде при: F = 198 Н, ΔL = 10 мм, n = 431 об/хв. 

Для побудови поверхонь відгуку один із факторів фіксовано на 

оптимальному рівні. Варіанти поверхонь відгуку при оптимальних значеннях 

факторів (F = 198 Н, ΔL = 10 мм, n = 431 об/хв) наведено на рисунках 4.9-4.11. 
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Рисунок 4.9 – Залежність ступеня очищення забрудненої вовни після 

тріпання Z від зусилля стискання живильних валків F і зазору між живильними 

валками і кілками першого барабана ΔL при n = 431 об/хв 

 

 

Рисунок 4.10 – Залежність ступеня очищення забрудненої вовни після 

тріпання Z від зусилля стискання живильних валків F і частоти обертання 

першого барабана n при ΔL = 10 мм 
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Рисунок 4.11 – Залежність ступеня очищення забрудненої вовни після 

тріпання Z від зазору між живильними валками і кілками першого барабана ΔL і 

частоти обертання першого барабана n при F = 198 Н 

 

Як видно з рисунків 4.9-4.11 із збільшенням зусилля стискання живильних 

валків ступень очищення забрудненої вовни після тріпання збільшується. Це 

пов’язано з тим, що відбувається більше ущільнення і фіксація забрудненої вовни 

між живильних валків. В результаті чого подальша дія кілків першого барабана на 

забруднену вовну відбувається більш ефективно, що дає змогу поліпшити процес 

її тріпання. Наявність оптимального значення частоти обертання першого 

барабана при якій ступень очищення забрудненої вовни є максимальним, можна 

пояснити тим, що при високій частоті обертання незв’язаний бруд і рослині 

домішки не встигають вивільнитися з шару вовни, а при низькій – кілки першого 

барабана не ефективно впливають на забруднену вовну, зменшуючи якість її 

тріпання. Низьке значення зазору між живильними валками і кілками першого 

барабана при його низькій частоті обертання призводять до зниження якості 

тріпання через те, що кілки не встигають увійти у зчеплення із забрудненої 

вовною. 
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 В результаті обробки даних експериментальних досліджень отримана 

залежність споживаної потужності процесу тріпання забрудненої вовни від 

факторів досліджень, яку у закодованому вигляді: 

Р = 1,64395 + 0,270405 x1 + 0,252445 x1
2 + 0,320047 x2 – 0,0124257 x1 x2 +  

+ 0,143372 x2
2 – 0,272207 x3 + 0,0588152 x1 x3 + 0,0320651 x2 x3 + 0,429864 x3

2.     (4.4) 

Статистична обробка рівняння (4.4) представлена в табл. 4.6. 
 

Таблиця 4.6 – Статистична обробка рівняння (4.4) 

Коефіцієнт 
регресії 

Значення  
коефіцієнта регресії 

Стандартна 
похибка 

t-statistic P-Value 

a00 1,64395 0,098956 16,6129 0,000014433 
a10 0,270405 0,060598 4,46227 0,00662649 
a20 0,320047 0,060598 5,28149 0,00324098 
a30 -0,272207 0,060598 -4,49201 0,00644682 
a12 -0,0124257 0,0856985 -0,144993 0,89038 
a13 0,0588152 0,0856985 0,686304 0,523045 
a23 0,0320651 0,0856985 0,374162 0,723626 
a11 0,252445 0,0891978 2,83017 0,0366675 
a22 0,143372 0,0891978 1,60735 0,168889 
a33 0,429864 0,0891978 4,81922 0,00480173 

 

За розрахованими значеннями коефіцієнтів кореляції та критерію 

Стьюдента значущими на рівні довірчої ймовірності більше 95 % є коефіцієнти 

при таких членах рівняння: х1, х1
2, х2, х2

2, х3, х3
2. 

В результаті розрахунків коефіцієнтів регресії отримана математична 

модель, що описує досліджуваний процес за споживаною потужністю в 

розкодованому вигляді 

Р = 112,203 – 0,21368 F + 0,000631112 F2 – 0,419832 n + 0,000477626 n2 – 

– 0,180062 ΔL +  0,0159302 ΔL2.    (4.5) 

Аналізуючи рівняння (4.5), можна стверджувати, що на критерій оптимізації 

істотний вплив мають всі фактори. 

Для отриманого рівняння регресії на 95 % рівні довірчої ймовірності 

дисперсії однорідні, значення критерію Кохрена G = 0,4331 < G0,05(2, 15) = 0,3346. 

Згідно значення критерію Фішера F = 1,72 < F0,05(8, 30) = 2,27, модель 

адекватна на будь-якому рівні довірчої ймовірності. 
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Рівняння регресії (4.5) в розкодованому вигляді дозволяє визначити 

розрахунковим шляхом величину споживаної потужності процесу тріпання 

забрудненої вовни при різних значеннях розглянутих факторів, які знаходяться в 

області експерименту. 

Крім того, рівняння регресії (4.5) може бути використане при 

конструюванні малогабаритної тріпальної машини і для вибору її конструктивно-

технологічних параметрів. 

Мінімальне значення споживаної потужності процесу тріпання забрудненої 

вовни P = 1,35 кВт буде при: F = 169 Н, ΔL = 6 мм, n = 439 об/хв. 

Для побудови поверхонь відгуку один із факторів фіксовано на 

оптимальному рівні. Варіанти поверхонь відгуку при оптимальних значеннях 

факторів (F = 169 Н, ΔL = 6 мм, n = 439 об/хв) наведено на рисунках 4.12-4.14. 

 

 

Рисунок 4.12 – Залежність споживаної потужності процесу тріпання 

забрудненої вовни P від зусилля стискання живильних валків F і зазору між 

живильними валками і кілками першого барабана ΔL при n = 439 об/хв 

 



 

 

114

 

Рисунок 4.13 – Залежність споживаної потужності процесу тріпання 

забрудненої вовни P від зусилля стискання живильних валків F і частоти 

обертання першого барабана n при ΔL = 6 мм 

 

 

Рисунок 4.14 – Залежність споживаної потужності процесу тріпання 

забрудненої вовни P від зазору між живильними валками і кілками першого 

барабана ΔL і частоти обертання першого барабана n при F = 169 Н 

 



 

 

115

Як видно з рисунків 4.12-4.14 із збільшенням зусилля стискання живильних 

валків та значення зазору між живильними валками і кілками першого барабана 

споживана потужність процесу тріпання забрудненої вовни збільшується. Це 

призводить до більшого ущільнення і фіксації забрудненої вовни між живильних 

валків, що збільшує опір руху кілкам першого барабана. Наявність оптимального 

значення частоти обертання першого барабана при якій споживана потужність 

процесу тріпання забрудненої вовни є мінімальною, можна пояснити тим, що при 

високій частоті обертання споживана потужність двигуна збільшується, а при 

низькій – швидкості руху кілків першого барабана недостатньо для розривання 

переплетених волосин вовни. 

В результаті обробки даних експериментальних досліджень отримана 

залежність витрат енергії на очищення забрудненої вовни від факторів 

досліджень, яку у закодованому вигляді: 

Е = 470,8 + 106,911 x1 + 81,9546 x1
2 + 111,95 x2 - 14 x1 x2 +  55,6921 x2

2 –  

– 91,3863 x3 – 0,0025 x1 x3 + 113,95 x3
2.        (4.6) 

Статистична обробка рівняння (4.6) представлена в табл. 4.7. 
 

Таблиця 4.7 – Статистична обробка рівняння (4.6) 

Коефіцієнт 
регресії 

Значення  
коефіцієнта регресії 

Стандартна 
похибка 

t-statistic P-Value 

a00 474,663 1,58741 299,017 7,93908·10-12 
a10 106,911 0,972087 109,981 1,17849·10-9 
a20 111,95 0,972087 115,165 9,36176·10-10 
a30 -91,3863 0,972087 -94,0104 2,58165·10-9 
a12 1,32658·10-13 1,37474 9,64967·10-14 1 
a13 -0,0025 1,37474 -0,00181853 0,998619 
a23 3,90799·10-14 1,37474 2,84271·10-14 1 
a11 81,9546 1,43087 57,2759 3,0692·10-8 
a22 55,6921 1,43087 38,9218 2,10996·10-7 
a33 113,95 1,43087 79,6364 5,91578·10-9 

 

За розрахованими значеннями коефіцієнтів кореляції та критерію 

Стьюдента значущими на рівні довірчої ймовірності більше 95 % є коефіцієнти 

при таких членах рівняння: х1, х1
2, х2, х2

2, х3, х3
2. 

В результаті розрахунків коефіцієнтів регресії отримана математична 
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модель, що описує досліджуваний процес за витратами енергії на очищення 

забрудненої вовни в розкодованому вигляді 

Е = 31036,3 – 68,4136 F + 0,204886 F2 – 111,931 n + 0,126611 n2 – 

– 74,0675 ΔL + 6,18801 ΔL2.    (4.7) 

Аналізуючи рівняння (4.7), можна стверджувати, що на критерій оптимізації 

істотний вплив мають всі фактори. 

Для отриманого рівняння регресії на 95 % рівні довірчої ймовірності 

дисперсії однорідні, значення критерію Кохрена G = 0,1344 < G0,05(2, 15) = 0,3346. 

Згідно значення критерію Фішера F = 0,75 < F0,05(8, 30) = 2,27, модель 

адекватна на будь-якому рівні довірчої ймовірності. 

Рівняння регресії (4.7) в розкодованому вигляді дозволяє визначити 

розрахунковим шляхом витрати енергії на очищення забрудненої вовни при різних 

значеннях розглянутих факторів, які знаходяться в області експерименту. 

Крім того, рівняння регресії (4.7) може бути використане при 

конструюванні малогабаритної тріпальної машини і для вибору її конструктивно-

технологічних параметрів. 

Мінімальне значення витрат енергії на очищення забрудненої вовни Е = 

365,2 Дж/(кг∙%) буде при: F = 167 Н, ΔL = 6 мм, n = 442 об/хв. 

Для побудови поверхонь відгуку один із факторів фіксовано на 

оптимальному рівні. Варіанти поверхонь відгуку при оптимальних значеннях 

факторів (F = 167 Н, ΔL = 6 мм, n = 442 об/хв) наведено на рисунках 4.15-4.17. 

Аналіз рівняння (4.7) та побудованих на його основі поверхонь відгуку 

(рисунки 4.15-4.17) дозволяє наочно оцінити кількісний внесок кожного з 

досліджуваних факторів і визначити оптимальні їх співвідношення [199]. 

За результатами експериментальних досліджень визначено показники   

якості роботи малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 (таблиця 4.8). 

На підставі ориманих даних (таблиця 4.8) можна зробити висновок, що 

запропонована конструкція малогабаритної тріпальної машини при проведенні 

експериментальних досліджень забезпечила ступінь очищення забрудненої овечої 
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вовни від 43,1 до 56,3 % при пропускній здатності машини за виробничий цикл - від 

162,8 до 270,0 кг/год. 

 

 

Рисунок 4.15 – Залежність витрат енергії на очищення забрудненої вовни Е 

від зусилля стискання живильних валків F і зазору між живильними валками і 

кілками першого барабана ΔL при n = 442 об/хв 

 

 

Рисунок 4.16 – Залежність витрат енергії на очищення забрудненої вовни Е 

від зусилля стискання живильних валків F і частоти обертання першого барабана 

n при ΔL = 6 мм 
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Рисунок 4.17 – Залежність витрат енергії на очищення забрудненої вовни Е 

від зазору між живильними валками і кілками першого барабана ΔL і частоти 

обертання першого барабана n при F = 167 Н 

 

Таблиця 4.8 – Показники якості роботи малогабаритної тріпальної машини 

МТ-001А-12 
 

№ 
зп 

Показник 
Значення показника 

технологічні 
вимоги 

за даними 
досліджень

1 
Пропускна здатність за виробничий цикл, 
кг/год 

не менше 
100 

163,0-270,0

2 
Середня тривалість виробничого циклу 
сухого очищення зразка забрудненої вовни, 
год 

- 0,05 

3 
Середня забрудненість зразка вовни, %: 
- до сухого очищення (вихідна сировина) 
- після сухого очищення 

 
4,0-43,8 
1,5-17,5 

 
12,03 
6,05 

4 Ступінь очищення забрудненої вовни, % не менше 40 43,1-56,3 
 

4.3 Порівняльний аналіз результатів теоретичних й експериментальних 

досліджень 

Проведений порівняльний аналіз результатів теоретичних й експериментальних 

досліджень (рисунки 4.18-4.20) за конструктивно – технологічними параметрами, які 

вагомо впливають на показники якості роботи розробленої конструкції 
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малогабаритної тріпальної машини, показав, що розбіжність отриманих значень 

становить 2,1 – 4,8 %.  

 

 

Рисунок 4.18 – Зусилля стискання живильних валків (Fст) 

 

 
Рисунок 4.19 – Частота обертання першого тріпального барабана (ωб1) 

 

Згідно з розрахованим критерієм Фішера для рівняння між теоретичними і 

експериментальними даними F = 2,21 < F0,05(8, 30) = 2,27. Це свідчить, що немає 

істотних статистичних відмінностей і нульова гіпотеза про рівність вибірок 

розрахункових і експериментальних даних підтверджується. Цей факт підтверджує 
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адекватність отриманої математичної моделі та можливість її подальшого 

використання в розрахунках. 

Таким чином, гіпотеза про те, що забезпечення більш інтенсивної щадної 

ударної механічної дії на забруднену вовну в процесі її тріпання підвищує 

ефективність процесу сухого очищення забрудненої вовни без руйнування цілісності 

її структури, підтверджується. 

 

 

Рисунок 4.20 – Зазор між живильними валками і кілками першого барабана (Δ) 

 

4.4 Висновки за розділом 

1. В результаті дослідження фракційного складу вихідної грубої овечої 

вовни за довжиною волоса виявлено підпорядкованість його нормальному закону 

розподілу: значення середньої довжини волоса вовни складає lсер. = 8,86 см, а 

стандартного відхилення σ = 1,86 см. 

2. За результатами лабораторних досліджень деформаційних 

характеристик руна грубої вовни при розтягнені встановлено, що процес 

деформації розтягнення відбувається в два етапи. На початку відбувається 

розтягнення руна до максимального тиску Рmax = 17,2-17,7 кПа (при відносній 

деформації ε = 0,42-0,46). Надалі відбувається процес розриву волокон руна, що 

призводить до поступового спаду сили натягнення. 
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3. За результатами експериментальних досліджень процесу сухого 

очищення забрудненої рунної овечої вовни малогабаритною тріпальною 

машиною МТ-001А-12 отримано закономірності другого порядку ступеня 

очищення забрудненої вовни після тріпання Z, споживаної потужності процесу P і 

витрат енергії Е від зусилля стискання живильних валків F, зазору між 

живильними валками і кілками першого барабана ΔL, частоти обертання першого 

барабана n, які адекватно описують технологічний процес сухого очищення 

забрудненої рунної овечої вовни, та проведено її аналіз. 

4. Визначено раціональне співвідношення між конструктивно-

технологічними параметрами малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 

при мінімальних витратах енергії Е = 365,2 Дж/(кг∙%) на реалізацію процесу 

сухого очищення забрудненої овечої вовни: зусилля стискання живильних валків 

F = 167 Н, зазор між живильними валками і кілками першого барабана ΔL = 6 мм, 

частота обертання першого розпушувально-тріпального барабана n = 442 об/хв. 

5. Встановлено, що малогабаритна тріпальна машина МТ-001А-12 стало 

виконує технологічний процес і забезпечує при пропускній здатності за 

виробничий цикл від 163,0 до 270,0 кг/год ступінь сухого очищення забрудненої 

рунної овечої вовни в межах від 43,1 до 56,3 %, що відповідає вимогам до такого 

типу тріпальних машин (не менше 40 %). 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [198, 199, 

213]. 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

МАЛОГАБАРИТНИХ ТРІПАЛЬНИХ МАШИН У СКЛАДІ ЛІНІЙ 

ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ВОВНИ 

Дослідження техніко-економічної ефективністі застосування 

малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у складі технологічного модуля 

первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 (рисунок 5.1) проведено на базі приватного 

підприємства П П «Романцов І. М.», м. Запоріжжя й розділено на три етапи: 

перший – порівняльна оцінка запропонованої та існуючих конструкцій 

малогабаритних тріпальних машин аналогічного призначення; другий – виробничі 

випробування; третій – оцінка економічної ефективності ліній первинної обробки 

вовни при застосуванні у їх складі запропонованої малогабаритної тріпальної 

машини та аналогів за даними виробників. 

 

 

Рисунок 5.1 – Малогабаритна тріпальна машина МТ-001А-12 у складі 

технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 
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5.1 Порівняльна оцінка запропонованої та існуючих конструкцій 

малогабаритних тріпальних машин аналогічного призначення 

Порівняльну оцінку запропонованої та існуючих конструкцій 

малогабаритних тріпальних машин аналогічного призначення за результатами 

випробувань та даних виробників наведено в таблиці 5.1 [82, 200]. 

 

Таблиця 5.1 – Порівняльна оцінка малогабаритних тріпальних машин 

Показник 
Малогабаритні тріпальні машини  

МТ-001А-12 
(Україна) 

2БТМ-470 
(Україна) 

РО-400 
(Росія) 

2ОШ 
(Узбекистан)

Продуктивність, кг/год 252 70-80 15-25 до 150 
Споживана потужність, кВт 1,85 1,4 1,1 13,0 
Маса, кг 450 400 480 2620 
Питомі витрати енергії, 
кВтгод/кг 

 
0,00734 

 
0,02 

 
0,07 

 
0,087 

Питома матеріаломісткість, 
кггод/кг 

 
1,786 

 
5,0-5,71 

 
19,2-32,0 

 
17,47 

Частота ударів по 
забрудненій вовні, ударів /хв. 

 
7200/8000 

 
6880/7680 

 
6000/6000 

 
5400/5400 

Ступінь очищення 
забрудненої овечої вовни, % 

 
41,52-41,76 

 
38-40 

 
36-38 

 
38-40 

 

Аналіз таблиці 5.1 показує, що запропонована конструкція малогабаритної 

тріпальної машини МТ-001А-12 значно перевищує аналоги за показниками 

питомих витрат енергії, питомої матеріаломісткості, інтенсивності частоти ударів 

по забрудненій вовні та ступені очищення вовни від бруду, що свідчить про 

високу ефективність її роботи при реалізації процесу сухого очищення 

забрудненої рунної овечої вовни. 

5.2 Виробничі випробування малогабаритної тріпальної машини у 

складі технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 

Виробничі випробування малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 

проведено в березні 2012 р. в приватному підприємстві «Романцов І. М.», м. 

Запоріжжя згідно з розробленою програмою і методикою випробувань [201-203]. 
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За період виробничих випробувань здійснено сухе очищення 600 кг 

забрудненої рунної овечої вовни (рисунок 5.2), в т.ч. тонкої – 400 кг і грубої 

(романівської) – 200 кг за механізованою ресурсозберігаючою технологією ІМТ 

НААН (рисунок 1.4), яка передбачає її поетапне сухе й вологе оброблення. 

 

 

а) забруднена рунна вовна до тріпання б) тріпання забрудненої рунної вовни 

  

 

в) забруднена рунна овеча вовна після тріпання 

 

Рисунок 5.2 – Реалізація процесу сухого очищення забрудненої 

рунної овечої вовни 
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Характеристика забрудненої рунної овечої вовни, обробленої на 

малогабаритній тріпальній машині МТ-001А-12 за період виробничих 

випробувань, наведена в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Характеристика забрудненої рунної овечої вовни 

№ 
зп 

Назва 
Вологість,

% 

Забрудненість, % 
Вовновий 

жир, % 

Вихід 
митої 
вовни, 

% 

рослинні 
домішки 

бруд 

1 Вовна тонка 
(вихідна) 

 
16,28 

 
4,28 

 
11,86 

 
12,56 

 
83,72 

2 Вовна груба 
(вихідна) 

 
15,65 

 
6,25 

 
13,02 

 
4,46 

 
84,35 

3 Вовна тонка 
(після тріпання)  

 
14,67 

 
1,24 

 
8,16 

 
12,48 

 
85,33 

4 Вовна груба  
(після тріпання) 

 
13,56 

 
3,66 

 
7,61 

 
3,38 

 
86,54 

 

Методика виробничих випробувань передбачала проведення технічної 

експертизи машини тріпальної МТ-001А-12, її зоотехнічну, енергетичну, 

експлуатаційно-технологічну й економічну оцінки . 

Вологість вовни у процесі випробувань визначено вологоміром Ultra X 70. 

Якісні показники роботи малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у 

складі технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0 оцінювали за рівнем ступеня сухого 

очищення забрудненої рунної овечої вовни в процесі її оброблення відповідно до 

норм технологічних вимог. 

Кінетику зміни забрудненості рунної овечої вовни (Zi) в процесі її сухого 

очищення шляхом тріпання представлено на рисунку 5.3. 

За результатами досліджень визначено основні технічні дані та показники 

якості роботи малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 (таблиця 5 3). 

Як бачимо з одержаних даних [202, 204] створений дослідний зразок 

малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 має задовільні експлуатаційно-

технологічні показники, стійко виконує технологічний процес розпушування та 

тріпання забрудненої вовни і забезпечує ступінь видалення бруду з неї від 41,52 % 
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до 41,76 % , що задовольняє технологічним вимогам для такого типу тріпальних 

машин (не менше 40 %). 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Кінетика зміни забрудненості рунної овечої вовни (Zi) 

в процесі її сухого очищення 
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Крім того, в процесі виробничих випробувань встановлено, що використання 

малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у складі технологічного модуля 

первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 при реалізації механізованої технології ІМТ 

НААН забезпечує підвищення якості сухого очищення забрудненої вовни до 15 % 

при скороченні затрат праці та енергії до 20 %. 

 

Таблиця 5.3 – Технічна дані та показники якості роботи МТ-001А-12 

№ 
зп 

Показник 
Значення показника 

технологічні 
вимоги 

випробування 

1 
2 
3 
 
 
 

4 
 
 
 

Продуктивність, кг/год 
Споживана потужність, кВт 
Діаметр робочих органів, мм: 
- живильних валків 
- першого барабану 
- другого барабану 
Частота обертання, об/хв: 
- живильних валків 
- першого барабану 
- другого барабану 

 

не менше 100 
не більше 2,2 

 
не більше 120 

49010 
49010 

 
15,3-19,1 

450 
500 

252 
1,85 

 
80 

500 
500 

 
18 

460 
520 

5 
 

6 
7 
8 
9 
10 

 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

Межа коливання відстані розводки 
кілкової гарнітури барабанів, мм 
Габариті розміри, мм 
Маса, кг 
Питома матеріаломісткість, кг·год/кг 
Питома енергоємність, кВт·год/кг 
Маса вовни до тріпання, кг: 
- тонкої 
- грубої 
Маса вовни після тріпання, кг: 
- тонкої 
- грубої 
Маса органічних забруднень, кг: 
- вовна тонка 
- вовна груба 
Ступінь видалення бруду, %: 
- вовна тонка (після тріпання) 
- вовна груба (після тріпання) 

 
від + 40 до - 40 

2000х1500х1250 
не більше 400 

5,71 
0,031 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

не менше 40 
не менше 40 

 
0 - 50 

1900х1500х115
0 

450 
1,78 

0,0073 
100 
50 
 

91,7 
46,0 

 
8,32 
4,0 

 
41,76 
41,52 
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5.3 Оцінка економічної ефективності ліній первинної обробки вовни 

при застосуванні у їх складі малогабаритних тріпальних машин 

В процесі експериментальних досліджень проводилась оцінка економічної 

ефективності ліній первинної обробки вовни при застосуванні у їх складі 

малогабаритних тріпальних машин (рисунок 1.6 і рисунок 1.12). Розрахунок 

показників економічної ефективності ліній первинної обробки вовни виконано 

згідно існуючих методик [205-207]. 

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності ліній первинної 

обробки вовни при застосуванні у їх складі малогабаритних тріпальних машин 

приведено в таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності ліній 

первинної обробки вовни 

Показник 
Одиниця 
виміру 

Лінії первинної обробки вовни  
технологічний 

модуль 
ТМ ПОВ-8,0 

комплект обладнання, 
АТ «Костромське  

СК БТМ»  
 

1 3 4 5 
Річне завантаження год 3000 3000 
Річний обсяг виробництва т 24,0 24,0 
Вартість обладнання грн. 840000 1070000 
Строк служби обладнання років 5 5 
Обслуговуючий персонал чол. 3 3 
Річні витрати праці люд.-год 6198 6840 
Річні витрати електроенергії кВт·год 43122 161013,6 
Річні витрати води м3 2592 2700 
Річні витрати миючих засобів: 
- мило господарське 
- сода кальцинована 
- порошок пральний 

кг  
2592 
3888 

- 

 
- 

1350 
2700 

Погодинна тарифна ставка 
оплати праці 

 
грн/год 21,7 21,7 

Ціна електроенергії грн/кВт·год 2,9 2,9 
Ціна води (з каналізацією) грн/м3 25,3 25,3 
Ціна мила господарського грн/кг 37,4 - 
Ціна соди кальцинованої грн/кг 38,4 38,4 
Ціна порошка прального грн/кг - 43,8 
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1 3 4 5 
Річні витрати на оплату праці грн. 134758 148717 
Річні витрати на 
електроенергію 

грн. 
125395 468217 

Річні витрати на воду грн. 65533 68264 
Річні витрати на миючі 
засоби: 
- мило господарське 
- сода кальцинована 
- порошок пральний 

грн.  
96834 
149147 

- 

 
- 

51798 
118135 

Відрахування на 
амортизацію 

% 16,6 16,6 

Відрахування на капітальний 
ремонт і ТО 

 
% 

 
7,0 

 
7,0 

Річні витрати на відновлення 
обладнання 

 
грн. 139675 178784 

Річні витрати на капітальний 
ремонт і ТО 

 
грн. 58899 75391 

 
Показники економічної ефективності [208, 209] досліджувальних ліній 

первинної обробки вовни з використанням вище зазначених малогабаритних 

тріпальних машин у їх складі приведено в таблиці 5.5. 

 

Таблиця 5.5 – Показники економічної ефективності досліджуваних ліній 

первинної обробки вовни 

Показник 
Одиниця 
виміру 

Лінії первинної обробки вовни 
технологічний 

модуль 
ТМ ПОВ-8,0 

комплект обладнання, 
АТ «Костромське  

СК БТМ» 
 

1 2 3 4 
Затрати праці люд.·год/т 32095 46221 
Питомі експлуатаційні витрати 
в тому числі: 
- оплата праці 
- електроенергія 
- вода і каналізація 
- миючі засоби 
- амортизація 
- капітальний ремонт і ТО 

грн/т 32095 
 

5615 
5225 
2731 
10250 
5820 
2454 

46221 
 

6197 
19509 
2844 
7081 
7449 
3141 
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1 2 3 4 
Сукупні витрати на одиницю 
наробітку 

 
грн/т 110977 147191 

Річний економічний ефект від 
підвищення якості сухого 
очищення забрудненої овечої 
вовни 

 
 
 

грн/т 

 
 
 

5553 

 
 

Річний економічний ефект від 
експлуатації ТМ ПОВ – 8,0 

 
грн. 

 
874688 

 

Термін окупності 
інвестиційних вкладень 

 
років 

 
0,96 

 

Собівартість 1 кг сухої митої 
вовни 

 
грн/кг 32,11 46,21 

 

Як видно з таблиці 5.5 річний економічний ефект від експлуатації 

технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0 при перероблені 24 т забрудненої рунної овечої 

вовни і отримання товарної продукції у вигляді сухої митої вовни складає 

874688 грн. Термін окупності інвестиційних вкладень – 0,96 року. 

Застосування машини тріпальної МТ-001А-12 у складі технологічного 

модуля ТМ ПОВ-8,0 забезпечує підвищення якості сухого очищення забрудненої 

вовни на 15 % при скороченні затрат праці та енергії до 20 %, що дозволяє за 

рахунок цього отримати річний економічний ефект в сумі 5553 грн/т [202, 208-210]. 

5.4 Впровадження результатів досліджень 

На основі результатів проведених наукових досліджень розроблено 

комплект конструкторської документації і створено експериментальний зразок 

малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12, яка є складовою частиною 

розробленого і створеного в ІМТ НААН технологічного модуля первинної 

обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 в умовах сільськогосподарських підприємств. 

Результати проведених наукових досліджень прийняті (додаток Ж) та 

використані (додаток И) ТОВ НВК «Прокс», м. Дніпропетровськ при розробленні 

конструкторської документації та виготовленні дослідного зразка малогабаритної 

тріпальної машини МТ-001А-12 для сухого очищення забрудненої вовни. 

Отримані результати експериментальних досліджень покладено в основу 
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розробленої в ІМТ НААН механізованої технології первинної обробки та 

створеного для її реалізації технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0, який було 

впроваджено в приватному підприємстві «Романцов І.М.», м. Запоріжжя 

(додаток К). 

Дослідний зразок малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 

впроваджені та використання ДПДГ ІТСР "АСКАНІЯ-НОВА" (додаток Л). За 

період експлуатації дослідного зразка малогабаритної тріпальної машини МТ-

001А-12 здійснення первинне оброблення 650 кг тонкої, напівтонкої та грубої 

вовни. Створений дослідний зразок малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-

12 забезпечив задовільні експлуатаційно-технологічні показники, стійко виконує 

технологічний процес розпушування та тріпання забрудненої вовни і забезпечує 

ступень очищення вовни від 42,5 до 52,4 %, що відповідає вимогам до такого типу 

тріпальних машин (не менше 40 %). 

5.5 Нагороди за розробку та реалізацію результатів досліджень 

Золота медаль Міністра аграрної політики та продовольства України 

м. Присяжнюка в номінації «За виробництво високоефективного устаткування для 

тваринництва – Технологічний модуль первинного оброблення вовни ТМ ПОВ-

8,0». Конкурс на кращу продукцію, технологію, наукову розробку – «За вагомий 

внесок у розвиток аграрного сектора України», Агро-2011 (додаток М). 

5.6 Висновки за розділом 

1. Застосування малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у складі 

технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 забезпечує 

підвищення якості її сухого очищення на 15 %. 

2. За результатами виробничих випробувань встановлено, що 

запропонована конструкція малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 

забезпечує ступінь очищення забрудненої овечої вовни в межах 41,52 – 41,76 %, що 

задовольняє технологічним вимогам для такого типу тріпальних машин (не менше 

40 %). 
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3. Річний економічний ефект від підвищення якості сухого очищення 

забрудненої овечої вовни при застосуванні малогабаритної тріпальної машини 

МТ-001А-12 у складі технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-

8,0 становить 5553 грн./т. При перероблені 24 т забрудненої рунної овечої вовни і 

отримання товарної продукції у вигляді сухої митої вовни термін окупності 

інвестиційних вкладень – 0,96 року 

4. Отримані результати досліджень свідчать про високу ефективність та 

перспективність застосування малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у 

складі ліній первинної обробки вовни. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [200-204, 

208, 209, 211, 212, 214]. 
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ВИСНОВКИ 

В роботі вирішено науково-практичну задачу підвищення ефективності процесу 

сухого очищення забрудненої вовни шляхом удосконалення конструкції малогабаритної 

тріпальної машини, обґрунтування та оптимізації її конструктивно-технологічних 

параметрів і режимів роботи, що дозволило зробити наступні висновки: 

1. Встановлено, що основним чинником, обмежуючим ефективність роботи 

існуючих конструкцій тріпальних машин, є недостатня ступінь очищення забруднених 

волокнистих матеріалів в процесі тріпання, що негативно позначається на подальшій їх 

обробці. З огляду робіт із досліджень процесу сухого очищення забруднених 

волокнистих матеріалів можна стверджувати, що досягнення оптимальних показників 

продуктивності, якості й ефективності роботи тріпальних машин можливо за наступних 

умов: 

‒ застосування способу ступінчастого оброблення забрудненого волокнистого 

матеріалу двобарабанним робочим органом з щільною кілковою гарнітурою й різною за 

ступенями обробки кутовою швидкістю тріпальних барабанів, що забезпечить 

визначений режим виконання технологічного процесу сухого очищення оброблюваного 

матеріалу; 

‒ інтенсифікація процесу тріпання оброблюваного матеріалу за рахунок 

збільшення кутової швидкості тріпальних барабанів й щільності кілкової гарнітури на їх 

робочих поверхнях; 

‒ підвищення ступеня очищення оброблюваного матеріалу за рахунок 

забезпечення більш інтенсивної ударної дії кілків розпушувально-тріпальних барабанів 

на елементи волокон, що були відокремлені на першому етапі контакту.  

2. Розроблено математичну модель процесу взаємодії робочих органів 

малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни, яка узгоджує вплив 

фізико-механічних властивостей вовни (товщина й ширина шару вовни, границя міцності 

на розтяг, щільність вовни, коефіцієнти тертя об матеріали робочих органів, модуль 

деформації) та конструктивно-технологічних параметрів машини (зовнішні діаметри 

кілкових барабанів, діаметри живильних валків та їх кутові швидкості, діаметр прутків 
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колосникових решіт, радіальний зазор між кілком барабана і прутком колосникового 

решета) на ефективність виконання процесу тріпання вовни. 

3. Виходячи з умов оптимізації процесу тріпання вовни, аналітично 

обґрунтовано наступні конструктивно-технологічні параметри малогабаритної 

тріпальної машини: сила стискання живильних валків Fст = 175,5 Н; координати осей 

живильних валків в системі координат XO1Y: Ов1(хв1 = 0,2896; ув1 = 0,0612) і Ов2(хв2 = 

0,2609; ув2 = 0,1397); кутові швидкості розпушувально-тріпальних барабанів б1 = 47,3 

рад/с; б2 = 52,0 рад/с; кількість рядів кілків на розпушувально-тріпальному барабані z = 

16 шт.; зазор між кілками першого розпушувально-тріпального барабана і живильними 

валками  = 6,0 мм; кути обхвату колосниковими решетами розпушувально-тріпальних 

барабанів 1 = 0 °; 2 = 20 °; продуктивність малогабаритної тріпальної машини Q = 

356 кг/год. 

4. За результатами експериментальних досліджень процесу сухого очищення 

забрудненої рунної овечої вовни малогабаритною тріпальною машиною МТ-001А-12 

отримано закономірності другого порядку ступеня очищення забрудненої вовни після 

тріпання Z, споживаної потужності процесу P і витрат енергії Е від зусилля стискання 

живильних валків F, зазору між живильними валками і кілками першого барабана ΔL, 

частоти обертання першого барабана n, які адекватно описують технологічний процес 

сухого очищення забрудненої рунної овечої вовни, та проведено її аналіз. 

5. Визначено раціональне співвідношення між конструктивно-технологічними 

параметрами малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 при мінімальних витратах 

енергії Е = 365,2 Дж/(кг∙%) на реалізацію процесу сухого очищення забрудненої овечої 

вовни: зусилля стискання живильних валків F = 167 Н, зазор між живильними валками і 

кілками першого барабана ΔL = 6 мм, частота обертання першого розпушувально-

тріпального барабана n = 442 об/хв. З’ясовано, що малогабаритна тріпальна машина МТ-

001А-12 із зазначеними раціональними конструктивно-технологічними параметрами 

стало виконує технологічний процес і забезпечує при пропускній здатності за 

виробничий цикл від 163,0 до 270,0 кг/год ступінь сухого очищення забрудненої рунної 

овечої вовни в межах від 43,1 до 56,3 %, що відповідає вимогам до такого типу 

тріпальних машин (не менше 40 %). 
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6. Річний економічний ефект від підвищення якості сухого очищення 

забрудненої овечої вовни при застосуванні малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-

12 у складі технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 становить 

5553 грн./т. При перероблені 24 т забрудненої рунної овечої вовни і отримання товарної 

продукції у вигляді сухої митої вовни термін окупності інвестиційних вкладень – 0,96 

року. Отримані результати досліджень свідчать про високу ефективність та 

перспективність застосування малогабаритної тріпальної машини МТ-001А-12 у складі 

ліній первинної обробки вовни. 



 

 

136

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Польська П. Селекційні досягнення з вівчарства в Україні. 

Тваринництво України. 2007. №8. С. 17-19. 

2. Штомпель М. В., Вовченко Б. О. Технологія виробництва продукції 

вівчарства: Навч. видання. К.: Вища освіта, 2005. С. 343 с. 

3. Кучеренко Т. Ринок м’яса овець і кіз. Пропозиція. 2008. №2. С. 36-38. 

4. Ерохин А. И., Карасев Е. А., Ерохин С. А. Состояние и тенденции в 

производстве мяса в мире и России. Овцы, козы, шерстяное дело. 2008. №2. С. 1-6. 

5. Давиденко В., Журавель М. Вівчарство у фермерстві. Тваринництво 

України. 2007. №8. С. 17-19. 

6. Черномиз Т., Лесик О., Похивка М. Молоко від овець: вигідно і 

корисно. Тваринництво України. 2006. №10. С. 2-4. 

7. Черномиз Т. О., Лесик О. Б., Похивка М. В.  Доїння овець – резерв 

підвищення ефективності галузі  вівчарства. Сільський господар. 2004. №9-10. 

С. 31-33. 

8. Ярмолицький В., Жарук П., Шелест Л. Складові розвитку і занепаду галузі 

вівчарства та шляхи її відродження. Тваринництво України. 2004. №5. С. 6-8. 

9. Статистичний збірник «Тваринництво України 2011 рік». Держ. служба 

статистики України ; за ред. Н. С. Власенко. К., 2012. – 211 с. Режим постійного 

доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/2012/05_2012/zb_tvar_2011.zip. 

10. Експрес-випуск «Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2013 року». Держ. 

служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленко. К., 2013. № 06.1-31/205. 7 с. Режим 

постійного доступу: http://ukrstat.org/uk/express/expr2013/03_13/68.zip. 

11. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2011 рік». Держ. 

служба статистики України ; за ред. Н. С. Власенко. К., 2012. 376 с. Режим постійного 

доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/2012/09_2012/zb_sg_2011.zip 

12. Статистичний бюлетень «Стан тваринництва в Україні у 2012 році». 

Держ. служба статистики України. К., 2013. № 06.1-61/140. 129 с. Режим 

постійного доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/2013/bl/03/bl_st_12.zip. 



 

 

137

13. Статистичний збірник «Регіони України». Держ. служба статистики 

України; за ред. І. Є. Вернера. 2019. 309 с. Режим постійного доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf 

14. Петруша Є. З., Нагорний С. А., Чигрин О. А. Стан та прогноз розвитку 

вівчарства України та Харківської області. Вісник Харківського нац. техн. ун-ту 

с. г. «Сучасні проблеми вдосконалення технологічних систем і технологій у 

тваринництві», вип. 108. Харків. 2011. С. 326-332. 

15. Лохоня О. І. Вівчарство України: оцінка нинішнього стану та 

перспективи відродження. Эксклюзивные технологии. 2010. №1-2. С. 50-53. 

16. Туринський В. М. Обґрунтування і розробка системи технологічних 

рішень та способів виробництва продукції вівчарства: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук: 06.02.04. К.: НАУ, 2005. 43 с. 

17. Лукіна Г. І. Стан та проблеми розвитку вівчарства в Україні 

Економіка АПК. 2005. №3. С. 37-41. 

18. Петровська Т. М. Динаміка виробництва та реалізація продукції 

вівчарства. Економіка АПК. 2006. №4. С.48-53. 

19. Туринський В. М. Вівчарство України, як вовно є. Ефективне 

тваринництво. 2007. №2. С. 30-32. 

20. Сокол А. И. Глобальный кризис села и сельского хозяйства: 

Монография. Харьков: ИД «Инжек», 2005. С. 52-62. 

21. Сокол О. І. Шляхи відродження вівчарства України. Харків: Бізнес 

Інформ, 2001. С. 63. 

22. Сухарльов В. О., Лиходід В. В., Романцов І. М. Переробка овечої 

вовни у малих підприємствах. Проблеми зооінженерії та ветеринар-ної медицини: 

Зб. наук. пр. Вип. 16. Ч. І. Сільгоспнауки. М-во аграр. політики України, 

Харківська держ. зоовет. акад. Харків: РВВ ХДЗВА, 2008. С. 292-297. 

23. Державна цільова програма розвитку тваринництва на період до 2015 

року. К.: Кабмін України, 2009. 25 с. 

24. Тимошенко Н. К., Абонеев В. В. Рынок шерсти: состояние 

перспективы. Овцы, козы, шерстяное дело. 2006. №3. С. 1-5. 



 

 

138

25. Айбазов М. М. Селекционно-технологические аспекты развития 

овцеводства в Ставропольском крае. Матер. науч.-практ. конф.: Актуальные 

вопросы зоотехнической и ветеринарной науки и практики в АПК. Ставрополь: 

СНИИЖиК, 2005. С. 26-29. 

26. Николаев А. И. Товароведение шерсти. М.: Изд-во   технико-

економической лит. по вопросам заготовок, 1954. С. 218. 

27. Горлова О. Д., Молотова Т. Г., Тетерятник Е. Е. Кількісні і якісні 

втрати вовни при виробництві та стриженні овець. Міжвідомчий тематичний 

науковий збірник ІТСР «Асканія-Нова» УААН «Вівчарство». Вип. 35. Нова 

Каховка: ПИЕЛ, 2009. С. 98. 

28. Седіло Г. М., Макар І. А., Гуменюк В. В., Стапай П. І.  Біохімія, 

морфологія і патологія вовни. Львів: ПАІС, 2006. С. 89-137. 

29. Мигалатюк Д. Я., Орлов И. О. Сохранение качества шерсти. М.: 

Агропромиздат, 1987. С. 157. 

30. Коник Н. В. Селекционные технологические приемы повышения 

конкурентоспособности овцеводства Поволжья. Аграрная наука. 2009. №7. С. 20-23. 

31. Сухарльов В. О., Лиходід В. В., Романцов І. М. Обґрунтування 

розроблення техніко-технологічного модуля виготовлення повсті в місцях 

виробництва вовни. Зб. наук. праць ІМТ НААН «Механізація, екологізація та 

конвертація біосировини у тваринництві». Вип. 1 (5,6). Запоріжжя: ІМТ НААН, 

2010. С. 116-119. 

32. Тимошенко Н. К. Проблемы развития первичной обработки шерсти. 

М.: АгроНИИТЭИПП, 1994. 36 с. 

33. Шейфер О. Я. Производство шерсти высокого качества. М.: 

Россельхозиздат, 1981. С. 34-54. 

34. Алієв Е. Б., Лиходід В. В., Павленко С. І., Івлєв В. В. Результати 

виробничих випробувань техніко-технологічного модуля ТТМ-1П для первинної 

обробки та переробки грубої овечої вовни в утеплювач. Зб. наук, праць 

Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 

Вінниця, 2014. № 1 (84). С. 135-141. 



 

 

139

35. Канарский Н. Я., Липенков Я. Я., Горбовцев В. А. Учение о шерсти и 

ее первичной обработке: учебник для вузов. М.: Легкая промышленность, 1939. 

435 с. 

36. Алієв Е., Лиходід В., Павленко С., Івлєв В., Сухарльов В. Техніко-

технологічний модуль для переробки грубої овечої вовни в  утеплювач 

тваринницьких приміщень. Техніка і технології АПК. УкрНДІПВТ 

ім. Л. Погорілого. 2014. № 5 (56). С. 13-15. 

37. Александер П. А., Хадсон Р. Ф. Физика и химия шерсти: пер. с англ. 

М.: Гизлегпром, 1958. 381 с. 

38. Алієв Е., Лиходід В., Івлєв В., Смоляр В.  Дослідження ефективності 

застосування плитно-валяльної машини ПВМ-1 у складі технологічного модуля 

ГМ ПОВ-8,0 під час оброблення та перероблення грубої овечої вовни в утеплювач 

тваринницьких приміщень. Техніко-технологічні аспекти розвитку та 

випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: 

збірник наук. пр. / ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2014. № 18 

(32). С. 340-347. 

39. Feughelman M., Robinson M. S. Textile Research Journal. V. 39, 1969. 

P. 196-198. 

40. Feughelman M., Robinson M. S. Textile Research Journal. V. 41, 1971. 

P. 469-474. 

41. Watt I. C. Textile Research Journal. V. 30, 1960. P.443-450. 

42. Кузнецов Т. И. Шерстоведение. М.: Международная книга, 1950. 404 с. 

43. Николаев А. И. Основы шерстоведения: руководство для 

сырьевщиков – приемщиков шерсти. М.: Заготиздат, 1949. 195 с. 

44. Рогачев Н. В., Федеров В. А. Первичная обработка шерсти. М.: Легкая 

индустрия, 1967. 328 с. 

45. Chapman B. M. Journal of Textile Institute. V. 64(6), 1973. P. 312-327. 

46. Danilatos G., Feughelman M. Textile Research Journal. V. 46, 1976. 

P. 845-846. 

47. Гусев В. Е. Сырье для шерстяных и нетканых изделий и первичная 



 

 

140

обработка шерсти: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Легкая 

индустрия, 1977. 408 с. 

48. Рогачев Н. В., Васильева Л. Г., Тимошенко Н. К. Шерсть – первичная 

обработка и рынок. Под ред. Н. К. Тимошенко. М.: ВНИИ мясн. пром. РАСХН, 

2000. С. 14-111. 

49. Купрашевич В. И. Общая технология шерстяного производства: учеб. 

2 – е изд. перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат 1988. 175 с. 

50. Костров С. Ф., Захаров Л. И. Производство, первичная обработка и 

реализация шерсти в России. Овцы, козы, шерстяное дело. 2000. №2. С. 1-6. 

51. Горбачева М. В., Подлесных Н. П., Логинов Ю. В. Оценка новых 

моющих препаратов для промывки грязной шерсти. Овцы, козы, шерстяное дело. 

2000. №2. С. 37-38. 

52. Hearle J. W. International Journal of Biological Macromolecules. V. 27, 

2000. P. 123. 

53. Feughelman M. Journal of Applied Poly Science. V. 83, 2002. P.489. 

54. Розумеев К. Е. Классификация отечественной шерсти. Овцы, козы, 

шерстяное дело. 2003. №1. С. 1-8. 

55. Розумеев К. Е. Измерение длины, прочности и положения точки разрыва 

штапеля немытой шерсти. Овцы, козы, шерстяное дело. 2003. №1. С. 30-32. 

56. Розумеев К. Е. Современные методы определения основных характе-

ристик шерсти. Овцы, козы, шерстяное дело. 2003. №1. С. 38-48. 

57. Тимошенко Н. К. Новые – старые проблемы промывки овечьей 

шерсти. Овцы, козы, шерстяное дело. 2004. №2. С. 19-20. 

58. Бусенко О. Т., Столюк В. Д., Штомпель М. В. Технологія виробництва 

продукції тваринництва. За ред. О. Т. Бусенка. К.: Аграрна освіта, 2001. 432 с. 

ISBN 966-7906-01-9. 

59. Горбунова Л. С., Рогачев Н. В., Васильев Л. Г., Колдарев В. М.  

Первичная обработка шерсти: учебн. для средн. спец. учебн. заведений. М.: 

Легкая пищевая промышленность, 1981. 352с. 

60. Пат. 4080028 Україна, МПК (2006) D 06М11/00. Спосіб карбонізації  



 

 

141

вовни. Стапай П. В., Макар І. А., Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Кочетов С. В., 

Тис К. О.; заявник і патентовласник Ін-т біології тварин УААН. u200813820; 

заявл. 01.12.2008; опубл. 27.04.2009, Бюл. №8. 

61. Заявка 94026038 Российская Федерация, МПК D01В3/00. Способ 

удаления растительных примесей из шерстяных волокон. Афанасьев В. К., 

Блинова И. Д., Буланов А. Б., Домашенко А. М., Маркова В. М.; заявитель 

Акционерное общество криогенного машиностроения. 94026038/12; заявл. 

13.07.1994; опубл. 10.05.1996. 

62. Пат. 17185А Україна, МПК (2006) D 01С3/00. Спосіб миття вовни.  

Тіманов В. М., Платонов М. О., Цуркін В. Н., Чечель В. К., Гнатенко Є. К., 

Стріжикозіна С. П.; заявник і патентовласник Тіманов В. М., Платонов М. О., 

Цуркін В. Н., Чечель В. К., Гнатенко Є. К., Стріжикозіна С. П. №95052228; заявл. 

04.05. 1995; опубл. 18.03.1997, Бюл. №5. 

63. Пат. 35834А Україна, МПК (2006) D 01В3/00. Спосіб промивання 

вовни. Свергун Ю. Ф., Андрійчук Є. І., Гордійчук І. Й., Ванькевич В. В., Кріщук 

М. І., Черенков О. Д., Столяров В. І., Туринський В. М.; заявник і патентовласник 

Свергун Ю. Ф., Андрійчук Є. І., Гордійчук І. Й., Ванькевич В. В., Кріщук М. І., 

Черенков О. Д., Столяров В. І., Туринський В. М. №98126606; заявл. 15.12.1998; 

опубл. 16.04.2001, Бюл. №3. 

64. Дубинин А. Н., Логинов Ю. В., Нестерова А. И. Малогабаритная 

моечно-сушильная линия для производства мытой шерсти. Овцы, козы, 

шерстяное дело. 2002. №1. С. 54-55. 

65. Тимошенко Н. К. Состояние и перспективы развития первичной обра-

ботки шерсти. Овцы, козы, шерстяное дело. 2007. №4. С. 46-50. 

66. Марков В. В., Суслов Н. Н., Трифонов В. Г. Первичная обработка 

лубяных волокон. М.: Ростехиздат, 1961. 463 с. 

67. Саблук П. Т. Реформування та розвиток підприємств 

агропромислового виробництва. К.: ІАЕ, 1999. 232 с. 

68. Ванькевич В. В., Горлова О. Д., Пличко В. С., Свергун Ю. Ф., 

Туринський В. М., Черепов О. Д. Нова ресурсозберігаюча технологія первинної 



 

 

142

обробки вовни [Електронний ресурс]: Міністерство аграрної політики України. 

Урядовий портал. 2005. Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/8?2224. 

69. Туринський В. М. Обґрунтування і розробка системи технологічних 

рішень та способів виробництва продукції вівчарства: дис. … доктора с.-г. наук: 

06.02.04. Асканія-Нова, 2005. 416 с. 

70. Пат. 36408 Україна, МПК (2006) D01В3/00. Технологічний модуль 

первинного оброблення вовни. Лиходід В. В., Забудченко В. М.; заявник і 

патенто-власник Ін-т мех. тв.-ва УААН. u2008 06340; заявл. 13.05.2008; опубл. 

27.10.2008, Бюл. №20. 

71. Пат. 36805 Україна, МПК (2006) В01D21/02. Фільтр для очищення 

миючого розчину. Лиходід В. В., Забудченко В. М., Вороненко В. І., 

Горлова О. Д.; заявник і патентовласник Ін-т мех. тв.-ва УААН. u2008 06335; 

заявл. 13.05.2008; опубл. 10.11.2008, Бюл. №21. 

72. Розробити ресурсоощадні технології скорочення втрат продукції 

вівчарства в процесах її виробництва і переробки: Звіт про НДР (заключний). Ін-т 

тв-ва «Асканія-Нова» НААН; № ДР 0106U005674; Інв. № 0211U006045. Асканія-

Нова, 2010. С. 130-145. 

73. Пат. 55426 Україна, МПК (2009) D01В3/00. Спосіб первинного 

оброблення вовни. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Сухарльов В. О.; заявник і 

патенто-власник Ін-т мех. тв.-ва УААН. u2010 07775; заявл. 21.06.2010; опубл. 

10.12.2010, Бюл. №23. 

74. Пат. 36891 Україна, МПК (2006) D01В3/00. Технологічний модуль для 

первинного оброблення вовни. Лиходід В. В., Забудченко В. М.; заявник і 

патентовласник Ін-т мех. тв.-ва УААН. u2008 07152; заявл. 23.05.2008; опубл. 

10.11.2008, Бюл. №21. 

75. Пат. 33942А Україна, МПК (2001) D01B3/00. Рихлильно-тріпальна 

машина. Ренсевич О. О., Туринський В. М., Горлова О. Д., Лиходід В. В., 

Ренсевич Є. О.; заявник і патентовласник Ін-т мех. тв.-ва УААН. 99042483; заявл. 

30.04.1999; опубл.15.02.2001, Бюл. № 1, 2001. 

76. Пат. 57408 Україна, МПК (2011.01) D01В3/00. Валковий пристрій для 



 

 

143

віджимання волокнистих матеріалів після вологого оброблення. Шевченко І. А., 

Лиходід В. В.; заявник і патентовласник Ін-т мех. тв.-ва УААН. u2010 09765; 

заявл. 05.08.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. №4. 

77. Лиходід В. В. Технологічний модуль для первинного оброблення 

вовни ТМ ПОВ-8,0 в умовах господарств. В. В. Лиходід, В. М. Забудченко, 

І. С. Цис. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету 

«Сучасні проблеми землеробської механіки». Спец. вип. № 2. Дніпропетровськ: 

ДДАУ, 2009. С. 157-161. 

78. Шевченко И. А., Лиходед В. В., Павленко С. И. Механизированная 

технология первичной обработки шерсти. Доклады Междунар. конф. 

«Инновационные технологии в производстве и переработке с.-х. продукции». – Ч. 

2. Минск: БГАТУ, 2011. С. 43-46.  

79. Шевченко І. А., Лиходід В. В. Дослідження механізованої технології 

первинного оброблення вовни в умовах сільськогосподарського підприємства. 

Вісник Степу: Науковий збірник. Ювілейний вип. Кіровоград: «КОД», 2011. 

С. 185-191. 

80. Виготовити дослідний зразок лінії первинної обробки вовни та 

виділення жиру і провести випробування: Звіт про НДР (заключний). Ін-т мех. тв.-

ва УААН; №ДР0197U001015; Інв. №0201U005772. Запоріжжя, 2001. С. 9–17. 

81. Пат. 67982 Україна, МПК (2012,01) D01B3/00. Розпушувально-

тріпальна машина. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В.; заявник і 

патентовласник Ін-т мех. тв.-ва НААН. № u2011 10172; заявл.18.08.2011; 

опубл.12.03.2012, Бюл. № 5, 2012. 

82. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Аналіз конструкцій 

тріпальних машин для оброблення забрудненої вовни. Механізація, екологізація 

та конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. 

тваринництва НААН. Запоріжжя, 2012. Вип. 2 (10). С. 41-52. ISSN 2075-1591. 

83. Липенков Я. Я. Общая технология шерсти: Учебник для школ ФЗО и 

техминимуму для робочих. М. Л.: Гизлегпром, 1948. С. 30-33. 



 

 

144

84. Кузьмичев Ф. И. Изготовление валенной обуви и войлока. М. Л.: 

Гизлегпром, 1947. С. 13-16. 

85. Комплексы по переработке шерсти [Электронный ресурс] / 

Конструкторское бюро «Paxtagin KB» ОАО // Официальный сайт: www.paxtagin-

kb.gl.uz 

86. Комплект малогабаритного оборудования для выпуска пряжи. АО 

«Костромское СКБТМ». Кострома, 1993. 9 с. 

87. Машина разрыхлительная РО-400. Открытое акционерное общество 

«Костромское специализированное конструкторское бюро текстильных машин». 

Официальный сайт ОАО «Костромское СКБ ТМ» http://skbtm.net.ru / Режим 

доступа: http://www.skbtm.ru/mo.html#po400 – Название с экрана. 

88. Трыков П. П., Романовский В. И., Мурзина А. М. Трепальная машина 

Т-30: Учебное пособие. Ярославль: Ярославский политехнический институт, 

1979. 32 с. 

89. Мастейкене-Пакалкайте И. Ю. Исследование некоторых элементов 

процесса трепания льна на машинах с трёхбильными и четырёхбильными 

барабанами: Дис. … канд. техн. наук: 05.19.02. Каунас: ЛитНИИМиЭСХ, 1959. 

164 с. 

90. Суслов Н. Н. Исследование процесса трепания льна: Дис. … доктора 

техн. наук: 05.19.02. М.: МТИ, 1961. 324 с. 

91. Крыгин А. И. Исследование прямоточного принципа очистки волокна 

на хлопкозаводах. Дис. … канд. техн. наук: 05.19.02. Ташкент, 1966. 186 с. 

92. Савиновский В. И. Динамическое исследование и методы рассчета 

бильных барабанов трепальных машин: Дис. … канд. техн. наук: 05.19.02. 

Кострома: КГТУ, 1971. 175 с. 

93. Матвеев И. А. Экспериментальное исследование долговечности 

бильных планок трепальных машин первичной обработки льна: Дис. … канд. 

техн. наук: 05.19.02. – Кострома: КГТУ, 1972. – 184 с. 

94. Макаров А. И., Крылов В. В., Николаев В. Б. Рассчет и 

конструирование машин прядильного производства: Учебник для студентов 



 

 

145

вузов, обучающихся по специальности «Машины и аппараты текстильной 

промышленности». Под общ. ред. А. И. Макарова. 2 е изд. перераб. М.: 

Машиностроение, 1981. 464 с. 

95. Корабельников Р. В. Теоретическое и экспериментальное 

исследование процессов и конструкций робочих органов машин для переработки 

тонковолокнистого хлопка-сырца с целью повышения качества и эффективности 

работы: Дис. … доктора техн. наук: 05.19.02. Кострома: КГТУ, 1981. 286 с. 

96. Щечкин В. В. Совершенствование процесса мятья и трепания при 

обработке тресты на льонозаводах: Дис. … канд. техн. наук: 05.19.02. Кострома: 

КГТУ, 1982. 182 с. 

97. Бурнашев Р. З. Теоретические основы технологи очистки хлопка-

сырца: Дис. … доктора техн. наук: 05.19.02. Ташкент, 1983. 264 с. 

98. Юсупов Ф. Ш. Технологические принципы первичной обработки 

хлопка и реализация основних закономерностей механики при их исследованиии 

оптимизации: Дис. … доктора техн. наук: 05.19.02. Ташкент, 1994. 286 с. 

99. Новиков Э. В. Обоснование параметров и характеристик 

малогабаритной трепальной машины: Дис. … канд. техн. наук: 05.19.02. 

Кострома: КГТУ, 1998. 174 с. 

100. Лугачёв А. Е. Разработка теоретических основ питания и очистки 

хлопка применительно к поточной технологи его переработки: Дис. … доктора 

техн. наук: 05.19.02. Ташкент, 1998. 286 с. 

101. Жуков В. И. Развитие теории и технологи бункерного питания 

волокном текстильных машин льняной промышленности: Дис. … доктора техн. 

наук: 05.19.02. Кострома: КГТУ, 2001. 294 с. 

102. Лапшин А. Б. Развитие теории процесса получения трепаного 

льняного волокна: Дис. … доктора техн. наук: 05.19.02. Кострома: КГТУ, 2002. 

312 с. 

103. Вихарев С. М. Совершенствование конструкции и технологических 

параметров машины для трепания льна: Дис. … канд. техн. наук: 05.19.02. 

Кострома: КГТУ, 2003. 284 с. 



 

 

146

104. Дроздов Ю. В. Разработка автоматической системы контроля и 

управления положением слоя стеблей при получении трепаного льна: Дис. … 

канд. техн. наук: 05.19.02. Кострома: КГТУ, 2004. 268 с. 

105. Виноградова А. Е. Совершенствование метода оценки качества 

льняной тресты: Дис. … канд. техн. наук: 05.19.02. Кострома: КГТУ, 2005. 292 с. 

106. Петров С. С. Управление режимом работы мяльно-трепального 

агрегата по показателю отделяемости льнотресты: Дис. … канд. техн. наук: 

05.19.02. Кострома: КГТУ, 2007. 185 с. 

107. Бойко С. В. Теоретические и технические основы повышения 

эффективности процесса трепания недоработанного льняного волокна: Дис. … 

доктора техн. наук: 05.19.02. М.: ГНУ «МГТУ им. А. Н. Косыгина», 2008. 324 с. 

108. Енин М. С. Разработка и обоснование параметров процесса и машины 

для предварительной обработки льняного сырца: Дис. … канд. техн. наук: 

05.19.02. Кострома: КГТУ, 2010. 187 с. 

109. Вихарев С. М. Применение теории марковских процессов для 

моделирования динамики процесса трепания льна. Изв. Вузов. Технология текст. 

пром-сти. Костромской государственный технологический университет. – 

Кострома, 2007. №6 С (304). С. 52-54. 

110. Вихарев С. М., Федосова Н. М. Уточнение марковской модели 

процесса трепания. Тезисы Прогресс- 2008. Иваново: ИГТА, 2008. С. 28-30. 

111. Вихарев С. М., Федосова Н. М. Влияние технологических параметров 

процесса трепания на его интенсивность. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти.  

Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2010. – 

№5 (326). С. 36-41. 

112. Суслов Н. Н. Измерение сил давления бильной планки на прядь 

волокна в трепальных машинах. Научн. – исследоват.тр. КТИ. Л.: 

Гизлегпром,1958. Вып.13 С. 26-30. 

113. Ипатов А. М. Теоретические основы механической обработки стеблей 

лубяных культур: Учебное пособие. М.: Легпромиздат,1989. 347 с. 

114. Корабельников Р. В., Новиков Э. В. Влияние радиуса кромки бильной 



 

 

147

планки на силу натяжения в начальный момент взаимодействия била с волокном в 

процессе трепания. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской 

государственный технологический университет. Кострома, 2006. №3 (290). С. 28-31. 

115. Безбабченко А. В., Лапшин А. Б., Бойко С. В.  Моделирование 

процесса трепания льна билами с несколькими робочими кромками. ВНИИЛК. 

2005, № 2. С. 29-31. 

116. Бойко С. В., Лапшин А. Б, Безбабченко А. В., Пашин Е. Л. Влияние 

конструкции трепальных барабанов на параметры льняной пряди при сходе с 

била. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 

технологический университет. Кострома, 2006. №4 (292). С. 26-28. 

117. Кузьминский А. Б. Теоретические основы процесса трепания лубяных 

волокон. М.: Гизлегпром, 1940. 245 с. 

118. Новиков Э. В., Корабельников Р. В. О создании полезного натяжения 

волокна в процессе трепания. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти.  

Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2007. 

№1 (296). С. 20-22. 

119. Корабельников Р. В., Новиков Э. В. Взаимодействие волокна с билами 

многобильного барабана в процессе односторонній очистки. Изв. Вузов. 

Технология текст. пром-сти. Костромской государственный технологический 

университет. Кострома, 2006. №2 (289). С. 32-35. 

120. Лапшин А. Б., Пашин Е. Л. Развитие теории процесса трепания льна: 

монография. Кострома, КГТУ, 2004. 186 с. 

121. Корабельников Р. В., Новиков Э. В.  Определение необходимого 

натяжения пряди сырца в междубильном пространстве при трепании. Изв. Вузов. 

Технология текст. пром-сти. Костромской государственный технологический 

университет. Кострома, 2006. №4 (292). С. 23-26. 

122. Разин С. Н., Пашин Е. Л. Теоретические основы совершенствования 

механической модификации льна: монография. Кострома, КГТУ, 2005. 155 с. 

ISBN 5-8285-0206-9. 

123. Бойко С. В., Пашин Е. Л. Оценка интенсивности трепальных 



 

 

148

воздействи при получении длинного льняного волокна. Изв. Вузов. Технология 

текст. пром-сти. Костромской государственный технологический университет. 

Кострома, 2008. №2 (306). С. 26-30. 

124. Бойко С. В., Пашин Е. Л. Исследование свойств недотрепаного 

волокна и их изменение в процессе его обработки. Деп. рукоп. Деп. в ВИНИТИ, 

№ 1424. 20. 11. 2006. 49 с. 

125. Бойко С. В., Волков Д. А. Моделирование взаимодействия била с 

волокном в процессе трепания льна. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. 

Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2007. 

№6С (304). С. 45-49. 

126. Бойко С. В. Моделирование взаимодействия льняной пряди с билом 

трепального барабана. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской 

государственный технологический университет. Кострома, 2009. №2 (314). С. 11-13. 

127. Бойко С. В., Пашин Е. Л. Влияние подвижной тыльной планки била на 

эффективность процесса трепания льна. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. 

Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2008. 

№1 (305). С. 24-26. 

128. Бойко С. В. Изменение свойств недоработанного льняного волокна  в 

процессе его трепания. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти / Костромской 

государственный технологический университет. Кострома, 2008. №4 (309). С. 24-25. 

129. Бойко С. В. Анализ причин локальних повреждений  льняного 

волокна в зоне удара при трепании. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти / 

Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2008. – 

№3 (308). С. 27-30. 

130. Бойко С. В., Гришин А. Г., Волков Д. А. Моделирование 

взаимодействия волокна с прямолинейно движущимся билом в процессе трепания 

льна. Деп. рукоп. Деп. в ВИНИТИ, № 607. 08. 06. 2007. 15 с. 

131. Пашин Е. Л. О причинах образования отходов при трепании льна. 

Деп. рукоп. Деп. в ГНТБ Украины, № 1769 Ук95, 10. 07. 1995. 33 с. 

132. Корабельников А. Р., Иброгимов Х. И., Корабельников Р. В., Лебедев 



 

 

149

Д. А. Моделирование процесса взаимодействия волокнистых частиц с рабочим 

органом при очистке в свободном состоянии. Изв. Вузов. Технология текст. пром-

сти. Костромской государственный технологический университет. Кострома, 

2009. №3 (316). С. 18-22. 

133. Лебедев Д. А., Корабельников А. Р., Ширяев К. Е., Корабельников Р. В. 

Нелинейная модель взаимодействия на сортую частицу при очистке волокна. Изв. 

Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный технологический 

университет. Кострома, 2009. №5 (320). С. 20-24. 

134. Иброгимов Х. И., Корабельников Р. В. Особенности взаимодействия 

колков рабочего барабана очистителя с частицами хлопка-сырца, имеющими 

волокнисте связи, при нецентральном ударе. Изв. Вузов. Технология текст. пром-

сти. Костромской государственный технологический университет. – Кострома, 

2009. №2 (314). С. 16-19. 

135. Лебедев Д. А., Корабельников А. Р., Корабельников Р. В.  Механизм 

удаления сорных примесей в процес се очистки. Изв. Вузов. Технология текст. 

пром-сти. Костромской государственный технологический университет. 

Кострома, 2009. №4 (318). С. 27-31. 

136. Баринов А. А., Маянский С. Е., Пашин Е. Л. Оптимизация  

расположения льняного слоя при обработке на м’яльня-трепальном агрегате. Изв. 

Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 

технологический университет. Кострома, 2009. №1 (313). С. 31-34. 

137. Пашин Е. Л., Лапшин А. Б., Маянский С. Е. Механическая подготовка 

льна для получения трепаного волокна (проблемы и направления 

совершенствования): Монография. Кострома, ВНИИЛК, 2006. С.86-96. 

138. Корабельников Р. В., Громова Е. И., Лебедев Д. А. Взаимодействие прядки 

волокна с колосником в процессе очистки с учетом аэродинамического сопротивления. 

Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный технологический 

университет. Кострома, 2007. №60 (304). С. 115-118. 

139. Иванюк Д. В. Методика определения зазоров между билами в поле 

трепания. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 



 

 

150

технологический университет. Кострома, 2009. №1 (313). С. 29-31. 

140. Корабельников Р. В., Лебедев Д. А., Громова Е. И. Изучение причин 

укорачивания волокон при очистке. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. 

Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2008. 

№4С (310). С. 37-41. 

141. Дьячков В. А., Иванюк Д. В. Силы натяжения  пряди от воздушных 

потоков поля трепания. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской 

государственный технологический университет. Кострома, 2008. №4С (310). С. 

42-45. 

142. Корабельников Р. В., Корабельников А. Р., Лебедев Д. А.  

Определение шага расстановки колосников на очистительной машине. Изв. 

Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 

технологический университет. Кострома, 2011. №5 (334). С. 24-29. 

143. Енин М. С., Маянский С. Е. Влияние числа бил на барабане на 

угловое ускорение пряди в процессе одностороннего трепания. Изв. Вузов. 

Технология текст. пром-сти. Костромской государственный технологический 

университет. Кострома, 2011. №5 (334). С. 29-31. 

144. Маянский С. Е., Енин М. С., Пашин Е. Л.  Исследование параметров 

движения пряди льняного сырца в зоне ее зажима при одностороннем трепании. 

Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 

технологический университет. Кострома, 2010. №1 (322). С. 27-30. 

145. Фомин Ю. Г., Ларионов С. В., Ларионова М. Д.  Основы теории, 

конструкция и расчет валковых машин. Ч. 1. Иваново, 1999. 203 с. 

146. Калинин Е. Н. Концептуальная модель процесса взаимодействия 

валкового устройства с текстильным матеріалом. Изв. Вузов. Технология текст. 

пром-сти. Костромской государственный технологический университет. – 

Кострома, 2000. №2. С. 106-109. 

147. Алієв Е. Б., Павленко С. І. Математична модель процесу валяння 

грубої овечої вовни в повстяний пласт на малогабаритній плитно-валяльній 

машині. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 



 

 

151

природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. К., 2015. Вип. 

212, ч.2. С. 233-239. 

148. Алієв Е. Б., Лиходід В. В., Забудченко В. М., Івлєв В.В. Дослідження 

динаміки деформації зволоженої грубої овечої вовни при ущільненні. Техніка в 

сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: 

Кіровоградський національний технічний університет. Кіровоград, 2015. Вип. 28. 

С. 132-138. ISSN 2409-9392. 

149. Подъячев А. В. Методы исследований и алгоритмы расчетов валов 

двухвалковых текстильно-отделочных машин. Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 

05.02.13. Кострома: 1988. 18 с. 

150. Кузнецов Г. К., Кислицкий П. И. Связь напряженного состояния на 

поверхностях контакта с силами, действующими на поверхностях валковых 

механизмов. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской 

государственный технологический университет. Кострома, 1987. №3. С. 104-106. 

151. Ипатов A. M. Отдельные элементы теории гладкой плющильной пары. 

Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 

технологический университет. Кострома, 1966. №5. С. 36-40. 

152. Кузнецов Г. К Условия втягивания и движения в валках 

деформируемого слоя волокнистого материала. Изв. Вузов. Технология текст. 

пром-сти. Костромской государственный технологический университет. – 

Кострома, 1969. №3. С. 128-132. 

153. Кузнецов Г. К. К вопросу о расчете давления в паре валков. Изв. 

Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 

технологический университет. Кострома, 1967. №5. С. 143-147. 

154. Крючков В. Я. Исследование процесса отжима текстильных материалов 

валковыми машинами. Дис. ... канд. техн. наук: 05.02.13. Л., 1970. 194 с. 

155. Буданов К. Д., Мартиросов А. А., Попов Э. А., Туваева Э. А. Основы 

теории, конструкция и расчет текстильных машин. М.: Машиностроение, 1975. 390 с. 

156. Буданов К. Д. Экспериментальное изучение давлений в печатной паре 

тканепечатных машин. Изв. Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской 



 

 

152

государственный технологический университет. Кострома, 1961. №3. С. 143-153. 

157. Brasel К. Untersuchung einigen Einflubfactoren auf den 

Abguetschetscheffekt. Deutsche Textil – Technic. 1966, № 5. 

158. Кузнецов Г. К. Исследование процесса отжима лубоволокнистых 

материалов. Дис. … канд. техн. наук: 05.02.13. М., 1958. 180 с. 

159. Кузнецов Г.К. К вопросу о расчете давления в паре валков. Изв. Вузов. 

Технология текст. пром-сти. Костромской государственный технологический 

университет. Кострома, 1967. №5. С. 143-147. 

160. Картовенко В.М. Влияние конструктивных параметров скоростных 

валковых отжимов текстильно-отделочного оборудования на колебания и 

равномерность технологической загрузки: Дисс ... канд. техн. наук: 05.02.13. М., 

1982. 315 с. 

161. Фомин Ю.Г. Разработка теоретических основ и средств повышения 

эффективности обработки тканей валковыми модулями отделочных машин: Дис. 

... доктора. техн. наук: 05.02 13. Иваново: 2001. С. 357. 

162. Бойко С. В. Случайные колебания нажимных валиков. Изв. Вузов. 

Технология текст. пром-сти. Костромской государственный технологический 

университет. Кострома, 1996. №5. С. 72-75. 

163. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Обґрунтування 

конструктивно-технологічної схеми машини для тріпання забрудненої овечої 

вовни. Науково-теоретичний фаховий журнал «Науковий вісник «Асканія-Нова». 

Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» ННСГЦ з 

вівчарства НААН. «ПИЕЛ», Нова-Каховка, 2013. Вип. 6. С. 90-96. 

164. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В.  Удосконалена 

конструкція малогабаритної тріпальної машини для оброблення забрудненої 

овечої вовни. Науковий вісник ЛНАУ. Серія: Технічні науки. Луганськ: 

Видавництво ЛНАУ, 2013. №30. С. 208-216. 

165. Полюсов В. В. Малогабаритна тріпальна машина для оброблення 

забрудненої вовни. Матеріали IX-ї Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської 



 

 

153

техніки». Кіровоград: КНТУ, 2013. С. 148-149. 

166. Протокол державних приймальних випробувань № 3-49-99 (1220199). 

Тріпальна машина для вовни 2БТМ-470. Південно - Українська державна 

зональна машиновипробувна станція. Херсон. 1999. 20 с. 

167. Розробити ресурсоощадні технології скорочення втрат продукції 

вівчарства в процесах її виробництва і перероблення: Звіт про НДР (заключний). 

Ін-т мех. тваринництва НААН. 32.02.01: №ДР0110U007085; Інв. № 0211U000498. 

Запоріжжя, 2010. 203c. 

168. Шевченко И. А., Полюсов В. В., Ковязин А. С. Теоретическое 

обоснование параметров трепальной машины. Механізація, екологізація та 

конвертація біосировини в тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т мех. тваринництва 

НААН. Запоріжжя, 2012. Вип. 2 (10). С. 116-131. ISSN 2075-1591. 

169. Розробити новітні ресурсозберігаючі технологічні процеси та засоби 

механізації ведення високопродуктивного м’ясо-молочного вівчарства: Звіт про 

НДР (заключ.) / Ін-т мех. тваринництва НААН. 40.03-021: № ДР 0106U004738, 

Інв. № 0211U000499. Запоріжжя, 2010. 137с. 

170. Общесоюзные нормы технологического проектирования овцеводческих 

предприятий ОНТП 5 – 85. Госагропром СССР. Фрунзе. 1986. С. 64-65. 

171. Відомчі норми технологічного проектування. Вівчарські підприємства. 

ВНТП – АПК – 03.05. К., МінАПК України. 2005. С. 59-61. 

172. Сухарльов В. О., Дерев’янко О. П. Вівчарство. Навчальний посібник. 

Харків: Еспада, 2003. 256 с. 

173. Энхбаатар П., Демидов А. В., Фомин Ю. Г. Определение деформационных 

характеристик слоя шерсти. Вестник НПО. 2002. Вып. №5. С. 29-32. 

174. Демидов А. В. Исследование деформационных характеристик слоя 

шерсти. Молодые ученые – развитию текстильной и легкой пром-ти. (Поиск-

2003). Тез. докл. межвуз. научн.- техн. конф. Иваново, 2003. С. 108-110. 

175. Jorg P. Unmersuchung Kinetischer Vorgange beim Foulardieren von 

Gewe-ben. Texilbetrieb. 1974. №5. С 58-61. 

176. Юрьев Б. Н. Экспериментальная аэродинамика: Учебник для 



 

 

154

авиационных втузов: В 2 ч. Ч.1: Теоретические основы экспериментальной 

аэродинамики. М.-Л.: Оборонгиз, 1939. 300 с. 

177. Разумов И. М. Псевдоожижение и пневмотранспорт сыпучих 

материалов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1972. 240 с. 

178. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ Statistica. М.: МедиаСфера. 2002. 312 с. 

179. ГОСТ 18080-95 Шерсть натуральная. Метод определения влажности. 

М.: Издательство стандартов, 2004. 8 с. 

180. ГОСТ 21008-93 Шерсть натуральная мытая. Методы определения 

массовой доли жира. М.: Издательство стандартов, 1995. 16 с. 

181. ГОСТ 20270-84 Шерсть натуральная сортированная. Методы 

определения содержания подстриги, перхоти и растительных примесей. – М.: 

Издательство стандартов, 1996. 7 с. 

182. Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов 

измерений. Л.: Энергоатомиздат, 1991. 303 с. 

183. Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментального исследования и 

обработка опытных данных. М.: Колос, 1973. 199 с. 

184. Усков В. И.  Обработка результатов измерений. М.: МГУПБ, ООО 

“Франтера”. 2011. 34 с. 

185. ГСТУ 46.007-2000 Техніка сільськогосподарська. Машини та 

обладнання для приготування кормів. Методи функціональних випробувань. 

Введ. 01.01.2001. К.: Мінагрополітики України, 2001. 74 с. (Галузевий стандарт 

України). 

186. Мельников С. В., Алешкин В. Р., Рощин П. М. Планирование 

эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Л: Колос, 1980. 168 с. 

187. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование 

эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. 276 с. 

188. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на 

компьютере: Для профессионалов.  [2-е изд.]. (+CD). – СПб. : Питер, 2003.  688 с.  

189. Кисельов О. В., Комарова І. Б., Мілько Д. О., Бакарджиєв Р. О.  



 

 

155

Статистична обробка і оформлення результатів експеримен-тальних досліджень 

(із досвіду написання дисертаційних робіт): Навчальний посібник. За заг. ред. 

Д. О. Мілька; Інститут механізації тваринництва НААН. Електронний аналог 

друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя: СТАТУС. 2017. 1181 с. 

190. Колоша В. К., Лобко С. И., Чикова Т. С.  Математическая обработка 

результатов эксперимента. Мн.: Высшая школа, 1982. 103 с. 

191. Барабащук В. И., Креденцер Б. П., Мирошниченко В. И. Планирование 

эксперимента в технике. К.:Техніка, 1984. 200 с. 

192. Козявкин И. Г., Краморов Ю. И. Влияние упругих свойств немытой 

шерсти на процесс прессования в высокоскоростных пресах. ІII межвузовская 

науч.-техн. конф. Орджоникидзе. 1971. С. 121-126. 

193. Запорощенко К. Л., Кузнецов И. М. Теоретическое и 

экспериментальное исследование упругих свойств натуральной шерсти. Изв. 

Вузов. Технология текст. пром-сти. Костромской государственный 

технологический университет. Кострома, 1989. №2. С. 25-30. 

194. Кузнецов В. А., Полумисков С. А., Неёлова С. Б. Исследование 

закономерности сжимаемости плоских текстильных материалов. Оборудование 

для ткацкого и красильно-отделочного производства. Экспресс-информация. 

ЦНИИТЭИЛегпищемаш. М., 1980. С. 11-16. 

195. Демидов А. В., Туцкая Т. П., Белов С. В., Фомин Ю. Г. Исследование 

зависимости модуля деформации от плотности и влажности шерсти. 

Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и 

легкой пром-ти (Прогресс – 2004). Тез. докл. междунар. научн.-техн. конф. 

Иваново 2004. С. 31-32. 

196. Туцкая Т. П., Демидов А. В., Фомин Ю. Г. Определение упругих 

характеристик шерсти. Молодые ученые – развитию текстильной и легкой пром–ти. 

(Поиск–2004). Тез. докл. межвуз. научн. – техн. конф. Иваново, 2004. С. 15 - 16. 

197. Дарвиш Д. М. Комплексный анализ деформационно – прочносных 

свойств шерстяных волокон Автореф. дис. ... канд. техн. наук. Санкт – Петербург: 

2008. 16 с. 



 

 

156

198. Лиходід В. В., Полюсов В. В. Результати дослідження пружних 

характеристик немитої овечої вовни. Механізація, екологізація та конвертація 

біосировини в тваринництві: зб. наук. праць. Ін-т мех. тваринництва НААН. 

Запоріжжя, 2012. Вип. 1 (9). С. 104-110. ISSN 2075-1591. 

199. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В. Результати 

дослідження процесу сухого очищення забрудненої вовни. Загальнодержавний 

міжвідомчий науково-технічний збірник КНТУ «Конструювання, виробництво та 

експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 43. Ч. І. Кіровоград: КНТУ, 

2013. С. 144-150. 

200. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Малогабаритна 

тріпальна машина для оброблення забрудненої овечої вовни в умовах 

сільськогосподарських формувань. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні». 

Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. С. 199-204. 

201. Shevchenko I. Likhoded V., Polusov V. Малогабаритная трепальная 

машина для обработки шерсти (Проблемы интенсификации животноводства с 

учетом охраны окружающей среды и производства альтернативных источников 

энергии, в том числе биогаза): Монография под научн. редакцией проф. докт. 

Вацлава Романюка. Варшава, ИТЕН, 2014. С. 279-281.  

202. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Результати виробничих 

випробувань машини тріпальної МТ-001А-12. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка 

«Технічні системи і технології тваринництва». Вип. № 132. Харків : ХНТУСГ 

ім. П. Василенка, 2013. С. 485-490. 

203. Лиходід В. В., Полюсов В. В. Результати виробничих випробувань 

технологічного модуля первинного оброблення вовни ТМ ПОВ-8,0. Вісник 

ХНТУСГ ім. П. Василенка «Технічні системи і технології тваринництва». Вип. 

№ 120. Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2012. С. 294-303. 

204. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Дослідження техніко-

економічної ефективності застосування тріпальних машин при обробленні 

забрудненої вовни. Зб. наук праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого «Техніко-



 

 

157

технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для 

сільського господарства України». Вип. 17 (31). Книга 2 «Новітні технології в 

АПК: програмування, управління, оцінювання». Дослідницьке: УкрНДІПВТ 

ім. Л. Погорілого, 2013. С. 215-221. 

205. Остапенко М. Н.. Развитие методики экономической оценки 

сельскохозяйственных машин. Экономика и организация инженерно-технических 

систем в АПК. Москва. Вестник. № 2. 2017. С. 49-53. 

206. Сорокин Н. Т., Табашников А. Т. Методика оценки экономической 

эффективности сельскохозяйственной техники. Сельскохозяйственные машины и 

технологии. Вып. 2. 2015. С. 41-44.. 

207. ДСТУ 4397:2005. Сільськогосподарська техніка. Методи економічного 

оцінювання техніки на етапі випробування. К.: Держспоживстандарт України, 

2005. 15 с. 

208. Шевченко И. А., Лиходед В. В., Полюсов В. В. Исследование 

эффективности применения малогабаритных трепальных машин в составе линий 

первичной обработки шерсти. Материалы Международной научно-технической 

конференции «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном 

производстве». Т. 2. Минск: РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 

хозяйства», 2014. С. 103-111. 

209. Полюсов В. В. Малогабаритная трепальная машина для обработки 

овечьей шерсти. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации 

технического сервиса в АПК». Ч. 2. Минск: БГАТУ, 2014. С. 129-132. ISBN 978-

985-519-574-I. 

210. Полюсов В. В. Результаты аналитических исследований процесса 

сухой очистки загрязнённой шерсти на трепальной машине. «Colloquium-journal». 

Warszawa, Polska. № 16 (68). Część 1. 2020. P. 53-58. 

211. Шевченко И. А., Лиходед В. В., Полюсов В. В. Эффективность 

применения трепальных машин в составе линий первичной обработки шерсти. 



 

 

158

Научно-производственный и информационный журнал «Сельскохозяйственные 

машины и технологии». ВИМ. № 1. 2015. С. 42-45. 

212. Сухарльов В. О., Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В., Івлєв В. В. 

Обґрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої 

вовни в утеплювач тваринницьких приміщень. Збірник наукових праць 

Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в 

сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 

Кіровоград: КНТУ, 2014. Вип. 27. С. 174-181. 

213. Алієв Е. Б., Лиходід В. В., Забудченко В. М., Полюсов В.В. 

Дослідження динаміки деформації руна грубої овечої вовни при розтягуванні. 

Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, 

автоматизація: КНАУ. Кіровоград, 2015. Вип. 28. С. 123-126. 

214. Шевченко І. А., Алієв Е. Б., Полюсов В. В. Підвищення ефективності 

малогабаритної тріпальної машини у складі ліній первинної обробки. 

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт 

АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2017. №4 

(99). С. 5-11. 

215. Шевченко І. А., Полюсов В. В., Алієв Е. Б. Фізико-математична 

модель технологічного процесу сухого очищення забрудненої вовни. 

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, 

виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч. І. 

Кропивницький: ЦНТУ, 2017. С. 265-272. 

 

 

 

 



 

 

159

 

 

 

 

 
 
 
 

Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

160

Додаток А 
 

Таблиця А.1 – Технічні характеристики малогабаритних тріпальних машин 
 

Показник 

Тріпальні машини  

2БТМ-470 

(Україна) 

РО-400 

(Росія) 

2ОШ 

(Узбекистан) 

1ТШ 

(Узбекистан)

Продуктивність, кг/год 70-80 15-25 до 150 до 400 

Встановлена потужність  

електродвигуна, кВт 

 

2,2 

 

1,1 

 

13,0 

 

5,5 

Робоча ширина, мм 470 400 1050 1050 

Кількість робочих планок, шт. 16 12 12 8 

Кількість кілків на кожній 

робочій планці, шт. 

 

16 

 

9 

 

9 

 

9 

Частота обертання, об./хв.: 

- першого барабана 

- другого барабана 

 

430 

480 

 

500 

500 

 

450 

450 

 

300 

300 

Обслуговуючий персонал, чол. 2 2 2 2 

Габарити, мм: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

1450 

1050 

1250 

 

1400 

1000 

1200 

 

3450 

1710 

1850 

 

3260 

1880 

1755 

Маса, кг 400 480 2620 2100 
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Додаток Б 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1 – Матриця планування експериментів 
 

№ 
досліду 

Фактори Параметри 
x1 x2 x3 (F), Н (ΔL), мм (n), об/хв 

1 1 1 0 200 12 430 
2 1 -1 0 200 6 430 
3 -1 1 0 160 12 430 
4 -1 -1 0 160 6 430 
5 0 0 0 180 9 430 
6 1 0 1 200 9 460 
7 1 0 -1 200 9 400 
8 -1 0 1 160 9 460 
9 -1 0 -1 160 9 400 
10 0 0 0 180 9 430 
11 0 1 1 180 12 460 
12 0 1 -1 180 12 400 
13 0 -1 1 180 6 460 
14 0 -1 -1 180 6 400 
15 0 0 0 180 9 430 
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Додаток Г 

 

Таблиця Г.1 – Результати лабораторних досліджень модуля пружності 

зволоженої грубої вовни, вологістю 15,3±0,5 % 

Відносна деформація ε Модуль пружності Е, Па Модуль пружності Е1, Па 
0 0 

478,57 

0,048 481,24 
0,100 458,32 
0,190 481,24 
0,324 489,73 
0,424 482,32 
0,452 553,17 - 
0,476 621,76 - 
0,524 652,73 - 
0,548 708,04 - 
0,581 746,31 - 
0,595 882,39 - 
0,614 1004,25 - 
0,624 1130,72 - 

 

Таблиця Г.2 – Результати лабораторних досліджень модуля пружності 

зволоженої грубої вовни, вологістю 51,1±0,5 % 

Відносна деформація ε Модуль пружності Е, Па Модуль пружності Е1, Па 

0 0 

612,41 

0,040 572,90 
0,073 624,98 
0,147 624,98 
0,253 625,97 
0,333 613,23 
0,353 708,23 - 
0,373 793,06 - 
0,433 789,01 - 
0,440 881,22 - 
0,453 956,40 - 
0,467 1125,50 - 
0,480 1285,20 - 
0,500 1410,71 - 
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Таблиця Г.3 – Результати лабораторних досліджень модуля пружності 

зволоженої грубої вовни, вологістю 68,8±0,5 % 

Відносна деформація ε Модуль пружності Е, Па Модуль пружності Е1, Па 

0 0 

771,37 

0,031 744,77 
0,054 851,16 
0,123 744,77 
0,223 710,87 
0,254 805,25 
0,285 879,23 - 
0,292 1012,89 - 
0,354 966,26 - 
0,362 1072,47 - 
0,377 1150,29 - 
0,392 1338,83 - 
0,423 1458,12 - 
0,438 1608,70 - 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1 – Результати аналізів вмісту забруднень в грубій овечій вовні 

після сухого очищення на експериментальній установці, % 

№ 
досліду 

Вихідна Очищена Δ 
1 2 3 Сер. 1 2 3 Сер. 1 2 3 Сер. 

1 8,79 8,17 8,58 8,51 4,50 4,42 4,58 4,50 48,86 45,86 46,61 47,11
2 10,52 6,07 8,88 8,49 6,09 3,59 5,22 4,97 42,14 40,85 41,18 41,39
3 19,05 20,69 19,27 19,67 11,60 12,92 11,96 12,16 39,13 37,54 37,96 38,21
4 11,87 14,77 13,35 13,33 8,05 10,44 9,35 9,28 32,16 29,32 29,99 30,49
5 10,62 11,43 11,52 11,19 5,61 6,16 6,18 5,98 47,21 46,08 46,33 46,54
6 9,49 9,18 9,24 9,30 5,58 5,64 5,63 5,62 41,19 38,53 39,11 39,61
7 10,85 9,30 9,12 9,76 6,61 5,92 5,74 6,09 39,07 36,37 37,03 37,49
8 9,69 8,52 9,15 9,12 6,45 5,92 6,30 6,22 33,46 30,50 31,17 31,71
9 10,60 8,87 9,74 9,74 7,28 6,35 6,91 6,85 31,34 28,38 29,05 29,59
10 20,88 20,44 20,76 20,69 11,26 11,34 11,45 11,35 46,08 44,54 44,87 45,16
11 15,06 12,47 14,76 14,10 9,26 7,96 9,35 8,86 38,52 36,14 36,64 37,10
12 10,06 13,00 11,54 11,53 6,32 8,36 7,38 7,35 37,13 35,72 36,05 36,30
13 13,37 13,47 15,45 14,10 9,07 9,54 10,84 9,82 32,13 29,17 29,84 30,38
14 21,97 19,98 21,96 21,30 15,28 14,29 15,61 15,06 30,44 28,48 28,90 29,27
15 13,34 12,68 13,52 13,18 7,27 7,15 7,55 7,32 45,51 43,64 44,14 44,43

 

Таблиця Д.2 – Результати аналізів вмісту незв’язаного бруду в грубій 

 овечій вовні після сухого очищення на експериментальній установці, % 

№ 
досліду 

Вихідна Очищена Δ 
1 2 3 Сер. 1 2 3 Сер. 1 2 3 Сер. 

1 5,24 4,40 4,71 4,78 3,40 2,95 3,07 3,14 35,17 32,90 34,89 34,32
2 8,23 4,80 6,56 6,53 5,91 3,53 4,72 4,72 28,17 26,43 28,03 27,54
3 15,33 16,80 15,35 15,83 11,21 12,51 11,29 11,67 26,85 25,54 26,43 26,27
4 7,84 10,20 8,92 8,99 6,15 8,25 7,06 7,16 21,51 19,12 20,81 20,48
5 6,93 8,67 8,70 8,10 4,51 5,83 5,71 5,35 34,88 32,74 34,32 33,98
6 5,73 5,37 5,55 5,55 3,63 3,50 3,53 3,55 36,74 34,83 36,32 35,96
7 8,80 6,50 7,43 7,58 6,36 4,82 5,42 5,53 27,69 25,90 26,99 26,86
8 8,10 6,57 8,36 7,68 5,80 4,80 5,99 5,53 28,44 27,00 28,30 27,91
9 8,50 7,60 8,42 8,17 6,70 6,05 6,66 6,47 21,16 20,39 20,88 20,81
10 17,33 16,80 16,97 17,03 11,26 11,14 11,10 11,17 35,01 33,70 34,59 34,43
11 10,74 8,50 10,48 9,91 7,38 5,97 7,27 6,87 31,29 29,80 30,59 30,56
12 7,70 10,30 8,86 8,95 5,83 7,99 6,76 6,86 24,26 22,42 23,70 23,46
13 9,70 10,07 11,87 10,55 7,05 7,47 8,65 7,72 27,30 25,86 27,16 26,77
14 18,50 15,77 18,78 17,68 15,11 13,14 15,39 14,55 18,32 16,65 18,04 17,67
15 10,77 9,61 11,04 10,47 7,23 6,52 7,44 7,06 32,91 32,14 32,63 32,56
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Таблиця Д.3 – Результати аналізів вмісту рослинних домішок в грубій 

овечій вовні після сухого очищення на експериментальній установці, % 

№ 
досліду 

Вихідна Очищена Δ 
1 2 3 Сер. 1 2 3 Сер. 1 2 3 Сер. 

1 3,55 3,77 3,87 3,73 1,10 1,47 1,51 1,36 69,07 60,99 60,87 63,64
2 2,29 1,27 2,32 1,96 0,17 0,06 0,50 0,25 92,36 95,35 78,38 88,70
3 3,72 3,89 3,92 3,84 0,38 0,41 0,66 0,49 89,74 89,40 83,12 87,42
4 4,03 4,57 4,43 4,34 1,90 2,19 2,28 2,12 52,88 52,09 48,47 51,15
5 3,69 2,76 2,82 3,09 1,09 0,33 0,47 0,63 70,36 88,01 83,38 80,58
6 3,76 3,81 3,69 3,75 1,96 2,14 2,09 2,06 47,99 43,74 43,31 45,01
7 2,05 2,80 1,69 2,18 0,25 1,10 0,32 0,56 87,96 60,65 81,18 76,60
8 1,59 1,95 0,79 1,44 0,65 1,13 0,30 0,69 59,06 42,30 61,56 54,31
9 2,10 1,27 1,32 1,56 0,58 0,30 0,25 0,38 72,54 76,22 81,14 76,63
10 3,55 3,64 3,79 3,66 0,00 0,20 0,34 0,18 100,13 94,56 90,90 95,19
11 4,32 3,97 4,28 4,19 1,88 2,00 2,08 1,98 56,50 49,71 51,46 52,55
12 2,36 2,70 2,68 2,58 0,49 0,37 0,62 0,49 79,14 86,46 76,86 80,82
13 3,67 3,40 3,58 3,55 2,02 2,07 2,19 2,10 44,91 38,98 38,73 40,87
14 3,47 4,21 3,18 3,62 0,17 1,15 0,22 0,51 95,04 72,79 92,99 86,94
15 2,57 3,07 2,48 2,71 0,04 0,63 0,12 0,26 98,33 79,64 95,36 91,11
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Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 – Результати досліджень процесу сухого очищення забрудненої 

грубої овечої вовни малогабаритною тріпальною машиною МТ-001А-12 

№ 
досліду 

N, кВт Е, Дж/(кг∙%) 
1 2 3 Сер. 1 2 3 Сер. 

1 2,94 2,73 2,57 2,74 858,2 849,2 786,2 831,2 
2 1,82 1,77 1,69 1,76 617,3 617,3 587,3 607,3 
3 1,73 1,69 1,53 1,65 631,4 643,4 577,4 617,4 
4 0,91 0,85 0,76 0,84 402,5 414,5 363,5 393,5 
5 1,63 1,59 1,46 1,56 494,1 494,1 449,1 479,1 
6 2,06 1,90 1,76 1,90 713,1 704,1 641,1 686,1 
7 2,41 2,25 2,19 2,28 879,9 882,9 843,9 868,9 
8 1,16 1,03 0,96 1,05 493,3 481,3 442,3 472,3 
9 1,45 1,34 1,28 1,36 663,0 672,0 630,0 655,0 
10 1,60 1,50 1,37 1,49 495,4 480,4 435,4 470,4 
11 1,83 1,71 1,64 1,73 678,9 675,9 639,9 664,9 
12 2,27 2,17 2,03 2,15 871,6 868,6 802,6 847,6 
13 1,01 0,91 0,89 0,94 450,0 447,0 426,0 441,0 
14 1,35 1,27 1,21 1,28 634,7 637,7 598,7 623,7 
15 1,53 1,48 1,42 1,48 480,5 483,5 459,5 474,5 
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Додаток Ж 
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Додаток И 
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Додаток К 

 



 

 

178

Додаток Л 
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Додаток М 
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Додаток Н 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Список публікацій, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 
 

1. Shevchenko I. Likhoded V., Polusov V. Малогабаритная трепальная машина для 

обработки шерсти (Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны 

окружающей среды и производства альтернативных источников энергии, в том числе 

биогаза): Монография под научн. редакцией проф., д-ра Вацлава Романюка. Варшава, 

ИТЕН, 2014. С. 279-281 (дисертанту належить проведення випробувань дослідного 

зразка тріпальної машини та узагальнення їх результатів). 

2. Полюсов В. В. Результаты аналитических исследований процесса сухой 

очистки загрязнённой шерсти на трепальной машине. «Colloquium-journal». Warszawa, 

Polska, 2020. № 16 (68). Część 1. P. 53-58. 

3. Шевченко И. А., Лиходед В. В., Полюсов В. В. Эффективность применения 

трепальных машин в составе линий первичной обработки шерсти. Научно-

производственный и информационный журнал «Сельскохозяйственные машины и 

технологии». ВИМ, 2015. № 1. С. 42-45. (дисертанту належить проведення випробувань 

дослідного зразка тріпальної машини). 

4. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Аналіз конструкцій тріпальних 

машин для оброблення забрудненої вовни. Механізація, екологізація та конвертація 

біосировини в тваринництві: зб. наук. праць. Ін-т мех. тваринництва НААН. Запоріжжя, 

2012. Вип. 2 (10). С. 41-52. (дисертанту належить збір даних, проведення пошукових 

досліджень, узагальнення результатів та аналіз існуючих конструкцій тріпальних 

машин). 

5. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Обґрунтування конструктивно-

технологічної схеми машини для тріпання забрудненої овечої вовни. Науково-

теоретичний фаховий журнал «Науковий вісник «Асканія-Нова». Ін-т тваринництва 

степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» ННСГЦ з вівчарства НААН. 

«ПИЕЛ», Нова-Каховка, 2013. Вип. 6. С. 90-96 (дисертанту належить обґрунтування 

конструктивно-технологічної схеми, проведення попередніх випробувань 



 

 

181

експериментального зразка тріпальної машини). 

6. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В.  Удосконалена конструкція 

малогабаритної тріпальної машини для оброблення забрудненої овечої вовни. Науковий 

вісник ЛНАУ. Серія: Технічні науки. Луганськ, ЛНАУ, 2013. №30. С. 208-216 

(дисертанту належить обґрунтування конструктивних удосконалень малогабаритної 

тріпальної машини, проведення попередніх випробувань експериментального зразка 

тріпальної машини). 

7. Шевченко И. А., Полюсов В. В., Ковязин А. С. Теоретическое обоснование 

параметров трепальной машины. Механізація, екологізація та конвертація біосировини в 

тваринництві: зб. наук. праць. Ін-т мех. тваринництва НААН. Запоріжжя, 2011. Вип. 1 

(7). С. 88-100 (дисертанту належить розробка математичної моделі процесу взаємодії 

робочих органів малогабаритної тріпальної машини з масивом забрудненої вовни). 

8. Лиходід В. В., Полюсов В. В. Результати дослідження пружних характеристик 

немитої овечої вовни. Механізація, екологізація та конвертація біосировини в 

тваринництві: зб. наук. праць. Ін-т мех. тваринництва НААН. Запоріжжя, 2012. Вип. 1 

(9). С. 104-110 (дисертанту належить розробка методики, підготовка та проведення 

лабораторних досліджень). 

9. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В. Результати 

дослідження процесу сухого очищення забрудненої вовни. Загальнодержавний 

міжвідомчий науково-технічний збірник КНТУ «Конструювання, виробництво та 

експлуатація сільськогосподарських машин». Вип. 43. Ч. І. Кіровоград: КНТУ, 2013. 

С. 144-150 (дисертанту належить розробка методики, підготовка й проведення 

експериментальних досліджень та узагальнення їх результатів). 

10. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Результати виробничих 

випробувань машини тріпальної МТ-001А-12. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Технічні 

системи і технології тваринництва». Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. Вип. № 

132. С. 485-490 (дисертанту належить підготовка й проведення виробничих 

випробувань дослідного зразка машини тріпальної МТ-001А-12 у складі технологічного 

модуля, узагальнення результатів випробувань). 

11. Лиходід В. В., Полюсов В. В. Результати виробничих випробувань 
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технологічного модуля первинного оброблення вовни ТМ ПОВ-8,0. Вісник ХНТУСГ ім. П. 

Василенка «Технічні системи і технології тваринництва». Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 

2012. Вип. № 120. С. 294-303 (дисертанту належить підготовка й проведення виробничих 

випробувань експериментального зразка тріпальної машини МТ-001А-12 у складі 

технологічного модуля ТМ ПОВ – 8,0, узагальнення результатів випробувань). 

12. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Дослідження техніко-

економічної ефективності застосування тріпальних машин при обробленні забрудненої 

вовни. Зб. наук праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого «Техніко-технологічні аспекти 

розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства 

України». Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2013. Вип. 17 (31). Книга 2 

«Новітні технології в АПК: програмування, управління, оцінювання». С. 215-221 

(дисертанту належить збір вихідних даних, техніко-економічна оцінка застосування 

тріпальних машин, узагальнення результатів). 

13. Сухарльов В. О., Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В., Івлєв В. В. 

Обґрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої вовни в 

утеплювач тваринницьких приміщень. Збірник наукових праць Кіровоградського 

національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, 

галузеве машинобудування, автоматизація. Кіровоград: КНТУ, 2014. Вип. 27. С. 174-181 

(дисертанту належить підготовка й проведення виробничих випробувань тріпальної 

машини МТ-001А-12). 

14. Алієв Е. Б., Лиходід В. В., Забудченко В. М., Полюсов В.В. Дослідження 

динаміки деформації руна грубої овечої вовни при розтягуванні. Техніка в 

сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 

КНАУ. Кіровоград, 2015. Вип. 28. С. 123-126 (дисертанту належить проведення 

лабораторних досліджень). 

15. Шевченко І. А., Алієв Е. Б., Полюсов В. В. Підвищення ефективності 

малогабаритної тріпальної машини у складі ліній первинної обробки. Всеукраїнський 

науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2017. №4 

(99). С. 5-11 (дисертанту належить підготовка й проведення виробничих випробувань 

тріпальної машини МТ-001А-12). 
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16. Шевченко І. А., Полюсов В. В., Алієв Е. Б. Фізико-математична 

модель технологічного процесу сухого очищення забрудненої вовни. 

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, 

виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Кропивницький: 

ЦНТУ, 2017. Вип. 47. Ч. І. С. 265-272 (дисертанту належить розробка 

математичної моделі процесу взаємодії робочих органів малогабаритної 

тріпальної машини з масивом забрудненої вовни). 
 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
 

17. Полюсов В. В. Малогабаритна тріпальна машина для оброблення забрудненої 

вовни. Матеріали IX-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». 

Кіровоград: КНТУ, 2013. С. 148-149 (дисертанту належить обґрунтування конструкції 

малогабаритної тріпальної машини). 

18. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В. Малогабаритна тріпальна 

машина для оброблення забрудненої овечої вовни в умовах сільськогосподарських 

формувань. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та 

перспективи розвитку вівчарства в Україні». Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. С. 199-204 

(дисертанту належить обґрунтування конструктивно-технологічної схеми 

малогабаритної тріпальної машини, проведення попередніх випробувань 

експериментального зразка тріпальної машини). 

19. Шевченко И. А., Лиходед В. В., Полюсов В. В. Исследование эффективности 

применения малогабаритных трепальных машин в составе линий первичной обработки 

шерсти. Материалы Международной научно-технической конференции «Научно-

технический прогресс в сельскохозяйственном производстве». Минск, РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по механизации сельского хозяйства», 2014. Т. 2. С. 103-111 (дисертанту 

належить збір вихідних даних, техніко-економічна оцінка ефективності ліній первинної 

обробки вовни, узагальнення результатів). 

20. Полюсов В. В. Малогабаритная трепальная машина для обработки овечьей 

шерсти. Материалы Международной научно-практической конференции «Современные 
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проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в 

АПК». Минск: БГАТУ, 2014. Ч. 2. С. 129-132 (дисертанту належить проведення 

випробувань малогабаритної тріпальної машини та узагальнення їх результатів). 
 

Праці, які додатково відображують наукові результати дисертації: 
 

21. Пат. 67982 Україна, МПК (2012,01) D01B3/00. Розпушувально-тріпальна 

машина. Шевченко І. А., Лиходід В. В., Полюсов В. В.; заявник і патентовласник Ін-т мех. 

тв.-ва НААН. № u2011 10172; заявл.18.08.2011; опубл.12.03.2012, Бюл. № 5, 2012 

(дисертантом запропоновано колосникові решета виконати знімними і з різною 

направленістю колосників відносно напрямку переміщення волокнистого матеріалу). 

 


