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ДОСЛІДНА УСТАНОВКА І МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ  
АНІЗОТРОПІЇ ТЕКСТИЛЬНИХ ТА ШКІРЯНИХ МАТЕРІАЛІВ,  

ОРІЄНТОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК 
 
У роботі розглянуті метод та дослідна установка для визначення анізотропії текстильних та шкіряних 

матеріалів, орієнтованих полімерних плівок. Запропонована методика визначення осей пружної симетрії в 
зазначених матеріалах за результатами аналізу незворотних температурних деформацій. Отримано рівняння 
для перетворення коефіцієнтів температурної деформації при повороті координатних осей. Експериментально 
доведена відповідність анізотропії температурних деформацій та анізотропії пружних постійних. Дослідження 
показали, що напрямки максимальної і мінімальної температурної деформації збігаються з напрямками осей 
пружної симетрії матеріалу. Для визначення розташування осей пружної симетрії в текстильних матеріалах 
досить, після термообробки зразків, визначити напрямки екстремальних температурних деформацій в них. 
Встановлено, що екстремальні значення нормального коефіцієнту температурної деформації досягають у 
напрямку головних осей пружної симетрії, а зміщення – у напрямку, що складає кут 45° з осями пружної симетрії. 

Ключові слова: напружено-деформований стан, анізотропія, текстильні, шкіряні та полімерні 
матеріали. 

 
L. ARTEMENKO, C. DEMISHONKOVA, V. KOSTRITSKY 

Kyiv national university of technologies and design 
 

RESEARCH UNIT AND DETERMINATION METHOD OF ANISOTROPY OF TEXTILE AND LEATHER 
MATERIALS, ORIENTED POLYMERIC TAPES 

 
Abstract – In work there are a method and pilot plant for determination of anisotropy of textile and skin materials, oriented 

polymeric tapes. The method of determination of axes of resilient symmetry is offered in the noted materials as a result of analysis of 
irreversible temperature deformations. Equalization for transformation of coefficients of temperature deformation is got at the turn of co-
ordinate axes. Accordance anisotropy of temperature deformations and anisotropy of resilient permanent is experimentally proved. 
Researchers had shown that directions of maximal and minimum temperature deformation coincided with directions of axes of resilient 
symmetry of material. For determination of location of axes of resilient symmetry in textile materials sufficiently, after heat treated samples, 
to define directions of extreme temperature deformations in them. It is set that extreme values of normal coefficient of temperature 
deformation achieve resilient symmetry in the direction of main axes, and displacement - in direction which makes a corner 45° with the axes 
of resilient symmetry. 

Key words: stress-strain properties, anisotropy, textile, leather and plastics. 
 

Вступ 
Відомо, що при вивченні напружено-деформованого стану анізотропних матеріалів, які знаходяться 

в умовах силового і теплового навантаження, необхідно мати вирази для перетворення характеристик 
матеріалу при переході до нових осей координат. Перерахування пружних характеристик анізотропних 
матеріалів при переході до нових осей координат можна робити відповідно до виразів, які наведені у [1 – 4]. 
У той же час подібні вирази для перерахування коефіцієнтів температурних деформацій для текстильних 
матеріалів у літературі відсутні. 

Експериментальна частина 
Випробувальна установка (рис. 1) призначена для 

визначення анізотропії текстильних та шкіряних 
матеріалів, орієнтованих полімерних плівок в широкому 
інтервалі температур (20…200)°С за наслідками аналізу 
термічних деформацій в широкому інтервалі температур 
(20…200)°С. 

Установка (рис. 2) створена на базі установки [1] 
і складається з власне координатографа ПК-1, оптичної 
голівки, предметного поворотного столика, рамки для 
установки зразка, термокамери й автоматичної 
слідкуючої системи пропорційного регулювання для 
підтримки в термокамері заданої температури і зміни її за 
певною програмою. 

Корпус 1 координатографа встановлений на 
чотирьох стійках 2, обладнаних регулювальними опорами 
3 з метою його горизонтування. На корпусі 1 установлена 
двокоординатна оптико-механічна система виміру 
положення точки на площині. Вона складається з  
 

 
Рис. 1. Дослідна установка для визначення анізотропії 
текстильних та шкіряних матеріалів, орієнтованих 
полімерних плівок в широкому інтервалі температур 

(20…200) °С 

високоточних ходових гвинтів 4, встановлених у безлюфтових опорах 5, каретки 6, що переміщається по 
напрямниках 7, трилімбової вимірювальної голівки 8 і привода управління 9. Усі вузли переміщень 
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координатографа обладнані пристроями вибирання люфтів, що забезпечує вимір координат точок з високою 
точністю (ціна поділки трилімбової вимірювальної головки 0,001 мм). На каретці 6 координатографа 
встановлена бінокулярна оптична головка 10 від мікроскопа МВС-1. Предметний поворотний столик 11 
обладнаний ділильним механізмом 12, що дозволяє фіксувати положення поворотного стола через 5°±10'. 
Предметний поворотний столик поміщений у термокамеру 18 та ізольований від корпусу 1 координатографа 
азбоцементними стійками 13. Рамка для установки зразка 14 складається з двох плоскопаралельних 
оптичних скелець 15, поміщених у загальну арматуру 16 і розділених між собою фторопластовою 
прокладкою 17, товщина якої на 0,01 мм більша від товщини досліджуваного зразка. 

 

 
Рис. 2. Дослідна установка для визначення анізотропії текстильних та шкіряних матеріалів,  

орієнтованих полімерних плівок в широкому інтервалі температур (20...200°С):  
1 – корпус координатографа ПК-1; 2 – стійка; 3 – регулювальні опори; 4 – високоточні ходові гвинти;  
5 – безлюфтові опори; 6 – карета; 7 – напрямники; 8 – вимірювальна голівка; 9 – привод управління;  

10 – бінокулярна оптична головка; 11 – предметний поворотний столик; 12 – ділильний механізм;  
13 – азбоцементні стійки; 14 – рамка для установки зразка; 15 – плоскопаралельні оптичні скельця;  

16 – арматура; 17 – фторопластова прокладка; 18 – термокамери; 19 – нагрівач; 20 – датчик температури;  
21 – тепловентилятор; 22 – блок керування; 23 – блок програмування температури 

 
Автоматична слідкуюча система пропорційного регулювання для підтримки заданої температури 

складається з термокамери 18, нагрівача 19, датчика температури 20, у вигляді платинового термометра 
опору, тепловентилятора 21, блоку керування 22 і блоку програмування температури 23. Основні технічні 
дані дослідної установки наведені в таблиці. 

 
Таблиця 1 

Основні технічні дані дослідної установки для визначення анізотропії текстильних та шкіряних 
матеріалів, орієнтованих полімерних плівок 
Технічна характеристика Технічні дані 

Тип вимірювача лінійних розмірів оптико-механічний 
Граничне значення шкали вимірювача лінійних розмірів, мм   800 
Ціна поділки шкали оптичного вимірювача, розмірів, мм  1⋅10-4 

Ціна поділки шкали механічного вимірювача, розмірів, мм  0,001 
Найбільші габарити випробовуваних зразків, довжина × ширина, мм 400 × 400 
Тип ділильного механізму  секторний 
Ціна поділки шкали ділильного механізму, кутові градуси   5 
Погрішність шкали ділильного механізму, кутові хвилини  ±10 
Робочий діапазон вимірювальних температур, °С  20...200 
Ціна поділки шкали температур, °С  1 
Допустима погрішність відхилення від заданої температури, °С  ± 0,5 
Габаритні розміри установки (довжина × ширина × висота), мм   1100 × 1100 × 800 
Маса установки, кг  107 

 
У роботі розроблена методика визначення осей пружної симетрії в текстильних тканинах, 

орієнтованих полімерних плівках і листових матеріалах за результатами аналізу незворотних температурних 
деформацій [6–8]. На квадратні зразки тканин кольоровим барвником наносилися окружності діаметром, що 
вибирається з ряду (25...250 мм) з похибкою 0,05 мм, і на який потім через 5° наносилися діаметральні 
ризики. Після виміру відстаней між діаметральними ризиками на установці [9], за допомогою спірального 
мікроскопа з ціною розподілу 0,01 мм, зразки поміщали в спеціальну рамку і нагрівали в термостаті до 
температури, рівній температурі ВТО для тканин. Після термостабілізації, зразки витримували протягом 1–2 
годин, а потім охолоджували до 20...23°С. У результаті нагрівання і  охолодження, або волого-теплової 
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обробки зразки тканин незворотньо змінюють свої розміри, унаслідок розвитку в структурі тканин 
температурних деформацій. У результаті температурних деформацій окружності на зразках деформуються в 
овали. Відносні температурні деформації εТ визначалися по зміні діаметральних відстаней між відповідними 
рисками до і після термообробки. 

На рис. 3 представлені полярні діаграми розподілу температурних деформацій трикотажних 
полотнин з різним ступенем наповнення клейовою ниткою. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 3. Полярні діаграми розподілу температурних деформацій тканин 2К-1 (а), 2К-2 (б), 2К-3 (в) 
 при температурах Т=100 °С (крива 3), Т=140 °С (крива 2), Т=160 °С (крива 1) 

 
На рис. 4 представлені порівняльні полярні діаграми відносних температурних деформацій для 

тканини 2К-1 (крива 1), тканини 2К-2 (крива 2) і тканини 2К-3 (крива 3) при температурі теплової обробки 
Т=160 °С. 

Аналіз результатів представлених на рис. 4 показує, що 
залежності температурних деформацій εТ описуються кривими, 
симетричними щодо напрямків, що збігаються с напрямками 
максимальної і мінімальної температурних деформацій. При цьому 
зазначені напрямки нахилені на деякий кут щодо подовжньої ОХ1 і 
поперечної ОХ2 осей технологічних полотнин досліджених тканин.  

Так, напрямок мінімальної усадки (лінія 06) для тканини 
2К-1 нахилено під кутом α=15° до подовжньої осі полотнини. Для 
тканини 2К-2 подовжній напрямок зв'язаний із проявом 
максимальних температурних деформацій, а подовжня ось ОХ 
технологічного полотна складає з напрямками максимальних 
значень температурних деформацій відповідно α=−7° (лінія 07). 

Для полотнин тканини 2К-3 (крива 3) характерний збіг 
напрямку максимальної і мінімальної температурних деформацій з 
напрямками подовжньої і поперечної осей технологічної 
полотнини. Значення температурних деформацій зростають (по 
абсолютній величині) з ростом температури термообробки 
 

 
Рис. 4. Порівняльні полярні діаграми 
відносних деформацій усадки при 

температурі Т=160 °С тканин 2К-1 (крива 1), 
2К-3 (крива 2), 2К-2 (крива 3) 

матеріалів і ВТО, а також ступеня витяжки волокон клейової нитки у відповідних напрямках. 
Це пояснюється «стягуючою» дією ентропійних  сил, що зростають пропорційно ступеню витяжки, 

ВТО і температурі в аморфних ділянках полімерів, а також кристалізаційними процесами [7–9]. 
Полярні діаграми на рис. 1 та рис. 2 являють собою алгебраїчні криві четвертого порядку (криві 1–

5) типу ліній (овалів) Кассіні [10]. Отримані лінії симетричні відносно початку координат і перетворених 
осей Х’1ОХ’2 , повернених на деякий кут α щодо геометричних осей Х1ОХ2 , і які описуються рівнянням  

(x2
1 + x2

2 + а2 )2 - 4а2 x2
1= с4. (1)

Виражаючи поточні координати x1 і x2 через полярні, у виді  
 

x1 = εα cosα  і  x2 = εα sinα 
 де  εα – значення температурної деформації в напрямку α, і підставляючи їх у рівняння (1) одержимо 

ε2
α+ а2 - 4а2 ε2

α cosa = c4 (2)
Визначаючи значення температурних деформацій у напрямку осі ОХ1 як ε0 і в напрямку осі ОХ2 як 

ε90 , і підставляючи їх у рівняння (2), одержимо систему рівнянь із двома невідомими, з якої визначимо 
постійні а і з у виді 

а2 = 0,5 (ε2
0 - ε2

90),    с2 = 0,5 (ε2
0 + ε2

90) (3)
Підставляючи значення постійних з рівняння (3) у рівняння (2) і дозволяючи останнє відносно εα, 

остаточно одержимо 
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( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2
0 90 0 90 0 900,5 cos 2 sin 2α

 ε = ε − ε α + ε + ε − ε − ε α  
 (4)

З рівняння (4) випливає, що температурні деформації під кутами α =45° до осей Х’1ОХ’2 рівні між 
собою і рівні середнім геометричної (середнім пропорційної) [10 ] значенням деформацій у напрямку осей 
ОХ’1 і ОХ’2 , тобто 

2 2
0 90αε = ± ε ⋅ε  (5)

На кривих (1–3) (рис. 4) значком • нанесені значення, отримані з рівняння (4). Задовільний збіг 
експериментальних і теоретичних значень дають підставу рекомендувати рівняння (4) для визначення 
температурних деформацій досліджених матеріалів у довільному напрямку. 

Для установлення відповідності між анізотропією температурних деформацій й анізотропією 
пружних постійних визначалися значення модулів пружності E на зразках, вирізаних з технологічних 
полотнин досліджених матеріалів під різними кутами α до їхньої подовжньої осі ОХ . Визначення модулів 
пружності проводилося при температурі (20±3) С° методом резонансних подовжніх коливань на іспитовій 
установці і за методикою [10]. Залежності модуля пружності Еα досліджуваних матеріалів від напрямку 
вирізки зразків α, наприклад, для тканин 2.К-1, 2.К-2 і 2.К-3 представлені на рис. 5.  

Криві 1 і 2 зображують зміна модулів пружності Еα залежно від напрямку вирізки зразків для 
тканини 2.К-1 (крива 1), тканини 2.К-2 (крива 2) і тканини 2.К-3 (крива 3). Відповідно до методики 
визначення осей пружної симетрії анізотропних матеріалів були визначені взаємно перпендикулярні 
напрямки, модулі пружності уздовж яких рівні по величині. Осі пружної симетрії складають з ними кут 45 
градусів. 

 

 
Рис. 5. Залежність модуля пружності тканини 2К-1 (крива 1), тканини 2К-2 (крива 2), тканини 2К-3 (крива 3) від кута вирізки 

зразків 
 
Для кривих 1 і 2 на рис. 5 напрямки осей пружної симетрії відповідають куту (–15) градусів для осі 

ОХ і (75) градусів для осі ОУ для тканини 2.К-1, і (− 8) градусів для ОХ і (82) градуса для осі ОУ для тканини 
2.К-2. Отримані напрямки для даної області технологічної полотнини збігаються з напрямками мінімальної 
(ОХ для тканини 2.К-1 і ОХ для тканини 2.К-2) і максимальної (ОУ для тканини 2.К-1 і ОУ тканини 2.К-2) 
температурною деформацією тканин.  

Таким чином, проведені дослідження показали, що напрямку максимальної і мінімальної 
температурної деформації збігаються з напрямками осей пружної симетрії матеріалу. 

Тому для визначення розташування осей пружної симетрії в текстильних матеріалах досить після 
термообробки зразків визначити напрямки максимальної і мінімальної температурної деформації (усадки) в 
них, чи, якщо значення максимальної і мінімальної усадки близькі по величині, визначити взаємно 
перпендикулярні напрямки рівноусадочних деформацій. 

Існування кута розбіжності α між геометричними осями й осями пружної симетрії для 
технологічних полотнин тканин приводить до виникнення зміщених деформацій і неоднозначній зміні 
напруженого стану в поперечних перерізах зразків, вирізаних у різних місцях по ширині полотнини. 

Висновки 
Отримано вираження для перетворення коефіцієнтів температурної деформації текстильних 

матеріалів при повороті координатних осей. Показано, що для текстильних матеріалів вираження 
узагальненого закону Гука, записаного в головних осях пружної симетрії, не повинні містити зсувного 
коефіцієнта температурної деформації, однак при повороті координатних осей такі коефіцієнти варто 
враховувати. Показано, що графічна побудова виражень для перетворення коефіцієнтів температурної 
деформації подібно графічному зображенню виражень для перетворень складових тензора напруги і 
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деформацій. Крива зсувного коефіцієнта температурної деформації описується приватним видом овалу 
Касині (лемніскатою), симетричної відносно прямої, що складає кут 45° з осями пружної симетрії. 
Встановлено, що екстремальні значення нормального коефіцієнту температурної деформації досягають у 
напрямку головних осей пружної симетрії, а зсувові – у напрямку, що складає кут 45° з осями пружної 
симетрії. 
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Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ  
ДЕТАЛЕЙ КРИТЕРІАЛЬНИХ ЗА РОЗМІРАМИ  

 
Представлено огляд розрахунків довговічності за критерієм втомної міцності деталей, для яких 

неможливо забезпечити необхідні запаси міцності зміною геометричних параметрів небезпечного перерізу. 
Обґрунтовується  залежно від стадії проектування вибір розрахунків в детермінованій та ймовірнісній 
постановці.  

Ключові слова: проектування, розрахунки, довговічність, панчішно-шкарпетковий автомат. 
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DETERMINATION OF FATIGUE DURABILITY OF DETAILS CRITERION BY SIZE 

 
Abstract – The purpose of the article is a ground of choice of the determined or probabilistic raising at the calculations of 

longevity after the criterion of fatigue strength of details a criterion after sizes depending on the stage of planning. Resulted advantages and 
lacks of the determined calculations of reliability on fatigue strength in relation to knitting needles and selectors after the coefficient of 
supply of longevity, after equalization of Velera, after the curve of fatigue, which is built as a result of power analysis and calculation of 
number of cycles of loading to destruction. The simplified transition is offered from median longevity in cycles to destruction to  the 
probabilistic values with the use of conditional the coefficient of margin of safety. The simplified transition is offered from median longevity 
in cycles to destruction to  the probabilistic values with the use of conditional the coefficient of margin of safety. Underline, that at the use of 
considerable volume of initial information and previous calculations, probabilistic calculations on fatigue strength are expedient to execute 
as a specifying on the last stages planning. Positions of the article can be used for modernization operating and planning of perspective 
models of hosiery automats. 

Keywords: designing,  calculation, longevity, hosiery automat. 
 

Вступ 
Перехід до серійного випуску обладнання залежить від степені проробки його конструкції за 

надійністю. Надійність виробу закладається при розробці та аналізу технічного завдання та повинна 
контролюватися на всіх етапах його проектування. Враховуючи співвідношення тривалості та витрат до 
точності отриманого результату, доцільно приймати конструктивні та технологічні  рішення по 
забезпеченню заданого рівня довговічності попередньо на основі розрахункових рекомендацій. Стаття 
присвячена огляду вузьких питань детермінованих та ймовірнісних розрахунків втомливої довговічності 
деталей складних форм та без надлишку запасів міцності, для яких неможливий традиційний розв'язок.  

Основний розділ 
Розрахункам голко-платиних виробів панчішно-шкарпеткових автоматів на довговічність за 

критерієм втомної міцності передує встановлення номенклатури деталей, для яких такі розрахунки доцільні, 
оскільки більшість з них є стандартизовані і уніфіковані та наперед надійні. До таких відносять штовхачі 
автоматів, відмови яких в експлуатації не зафіксовані. Для платин характерним є руйнування, яке відносять 
до зношення, причому їх середній ресурс набагато перевищує тривалість міжремонтного циклу, що дає 
можливість при плановому ремонті повністю змінювати комплект платин.  

До петлетвірних елементів, які лімітують надійність всього обладнання, та розміри яких не можуть 
бути збільшені через технологічні вимоги переробки пряжі певного тексу (визначає клас автомату), 
належать в’язальні голки та селектори, які призначені для відбору голок при утворенні рисунку на виробі. В 
розрахунках на міцність такі деталі називають критеріальними за розмірами і саме для них першочергово 
використовують розрахунки на довговічність, оскільки забезпечення необхідних запасів міцності 
збільшенням геометричних параметрів небезпечного поперечного перерізу унеможливлено.  

Голки та селектори як стержневі елементи (надалі – СЕ) є рухомими відносно голкового циліндру 
(голочниці), технологічні траєкторії їх задаються набором клинів, які називають петлетвірною системою 
в’язального механізму автомату. Незважаючи на відмінність конструкцій та місць розміщення небезпечних 
перерізів, причини та фактори впливу на домінуючий вид втомливого руйнування, СЕ мають спільні 
закономірності.  

Можливими комбінаціями  вимог до удосконалення петлетвірної системи без зміни об’єкту 
дослідження СЕ є підвищення їх ресурсу при сталій частоті обертання голкового циліндру; інтенсифікація 
швидкісного режиму при збереженні заданого ресурсу; одночасне підвищення ресурсу та швидкості. Всі три 
випадки об’єднує одне – діюча навантаженість СЕ не повинна перевищувати допустиму, яку встановлюють 
за еквівалентними напруженнями в небезпечному перерізі елементу та відповідним числом циклів 
навантаження до руйнування. Практично умова досягається можливим зменшенням ударних навантажень 
СЕ при взаємодії з клинами за рахунок зміни умов їх взаємодії.  

Залежно від етапу проектування петлетвірних систем використовують розрахунки довговічності  СЕ 
за міцністю в традиційній (детермінованій)  або ймовірнісній постановках. Перші базуються на 
ретроспективній інформації про надійність діючого обладнання, в основі других закладено статистичні 
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характеристики навантаженості деталі в експлуатації та кореговану лінійну гіпотезу накопичення втомних 
пошкоджень для кривих втомленості з правою, менш нахиленою ділянкою.  

Зручними на етапі розробки технічного завдання стосовно СЕ як для однотипних конструктивних 
елементів, є розрахунки за коефіцієнтом запасу довговічності, в яких відношення граничного ресурсу СЕ в 
експлуатації за втомною довговічністю до нормативного (допустимого) не повинно перевищувати заданий 
коефіцієнт запасу довговічності. Наявність статистичної інформації про довговічність СЕ на автоматах-
прототипах спрощує розрахунки на практиці, проте не характеризує рівень надійності в явному вигляді, 
оскільки  не відображає умови навантаження (статичні чи втомні, співвідношення діючих і граничних 
напружень та число циклів навантаження), геометрію і технологію виготовлення деталі тощо. Зміна будь-
якого фактору впливу кожного разу примушує уточнювати значення коефіцієнту запасу, що унеможливлює  
його застосування як нормативної характеристики. Диференційоване визначення  коефіцієнту запасу 
довговічності як добутку коефіцієнтів, що враховують окремий фактор, стосовно СЕ на практиці не 
виправдано, оскільки довільне варіювання значень кожного з множників призводить до зміни сумарного 
коефіцієнту в невиправдано широких межах. Тому використання розрахунків за коефіцієнтом запасу 
довговічності обмежене та можливе насамперед при індивідуальному або дрібносерійному удосконаленні  
існуючих петлетвірних систем. 

Застосування класичного методу розрахунку втомної довговічності деталей в циклах навантажень 
до руйнування [1] за границею втомленості деталі та параметрами кривої втомленості обмежено через 
складність визначення коефіцієнту, який враховує вплив конструктивних, технологічних і експлуатаційних  
факторів на опір втомленості деталі. Типові методики [2, 3] експериментального або аналітичного його 
визначення мало пристосовані через складність форм СЕ, несталість факторів впливу або значної тривалості 
стендових випробувань при руйнуванні на гегацикловій ділянці кривої втомленості з числом циклів 
навантаження більшим за 107 циклів.  

Для удосконалення діючих петлетвірних систем або при проектуванні перспективних з спадковістю 
конструкції за заданим ресурсом за критерієм втомної міцності пропонуються загальні положення 
розрахунку [4], який базується на рівнянні Велера. Розв'язок виконують за залежністю еквівалентних 
напружень в небезпечному перерізі СЕ від відповідних розрахункових чисел циклів навантаження його 
клинами замкової системи до руйнування. Звичайно такий підхід реалізується при наявності  значної 
накопиченої емпірики про ресурс СЕ (можливе використання  хронометражних даних експлуатаційних 
спостережень в виробничих умовах) та аналітики (положень по визначенню ударного навантаження, 
еквівалентних напружень при реальному ступінчастому  навантаженні з вираженою закономірністю 
чергування різних рівнів за цикл тощо). Використання розрахунків розширюють можливості конструктора 
та дозволяють при проектуванні аналізувати і приймати обґрунтовані конструктивні рішення, передусім 
зміну кутів нахилу робочих поверхонь клинів при різних комбінаціях проектних вимог до швидкості та 
довговічності, а також оцінити заходи при зміні кількості клинів в системах, жорсткісних та інерційних 
параметрів СЕ та клинів. Певні удосконалення петлетвірних систем автоматів за встановленою 
довговічністю СЕ на основі проектних розрахунків реалізовані при модернізації автоматів ОЗДСУ та 
проектуванні автоматів серії ГАМА. Такі розрахунки також доцільні на стадії ескізної компоновки при 
порівнянні різних варіантів нових конструкцій петлетвірної системи, оскільки дають можливість 
оперативної оцінки ефективності заходів, які спрямовані на підвищення довговічності СЕ. Звичайно 
важливою практичною задачею реалізації розрахунків є накопичення достовірної інформації про відмови 
СЕ. 

Перелічені детерміновані розрахунки довговічності за критерієм опору втомленості дають тільки 
загальні висновки про безвідмовність функціонування об’єкту за розрахунковий ресурс без її кількісної 
оцінки, тобто відносяться до розрахунків надійності тільки умовно. Обчислене значення еквівалентного 
напруження в небезпечному перерізі СЕ відповідає 50-відсотковій ймовірності його руйнування  при 
певному числі циклів навантаження до руйнування. Для обчислення еквівалентного напруження з наперед 
заданою ймовірністю руйнування рекомендується вводити в розрахунок умовний коефіцієнт запасу міцності 
[5], який враховує середнє квадратичне відхилення логарифму середньої довговічності в циклах 
навантаження (можливо обчислювати за даними стендових випробувань або експлуатаційних спостережень) 
та квантиль нормального розподілу. 

Невизначеність або відсутність вихідної інформації для розрахунку статистичних характеристик 
опору втомного натурних деталей, зокрема СЕ в’язального механізму автомату – основна причина, що 
гальмує використання розрахунків на втомну довговічності. Автором запропоновано розрахунково-
експериментальний метод визначення довговічності СЕ за кривою втомленості, яку побудовано за 
результатами силового аналізу та накопичених статистичних даних про ресурс до руйнування, отриманих 
при спостереженнях автоматів в експлуатації. Розрахунок включає наступні дії: визначення максимальних 
навантажень в системі «клин – СЕ – паз циліндру», обчислення еквівалентного напруження та відповідного 
числа циклів за аналізом навантаженості СЕ за строк служби до руйнування, побудову правої пологої 
гігациклової вітки кривої втомленості елементу, яка характеризує його границі обмеженої втомленості при 
відповідних числах циклів навантаження. 

Для ймовірнісної оцінки навантаженості СЕ ударне навантаження представляли у виді поліному, 
який отримували чисельно-аналітичним методом з використанням обчислювального експерименту. При 
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встановленні закону розподілу навантаження за випадкову величину приймали силу опору руху голки в пазу 
голечниці, величина якої змінюється в широких межах (зумовлено різним згином стержнів елементів, їх 
приробкою, зносом пазів голечниці та робочих поверхонь клинів, інтенсивністю змащення тощо). 

Важливою ланкою в розрахунках довговічності за  критерієм втомної міцності деталей є обчислення 
параметрів їх навантаженості в ймовірнісному аспекті. Визначення еквівалентного числа циклів 
навантаження полягало в систематизації спектру експлуатаційних навантажень, які діють на СЕ та заміні 
фактичного режиму нестаціонарних навантажень на режим з сталим розрахунковим навантаженням. 
Обмежені границі втомленості СЕ в небезпечному перерізі  визначали для числа циклів навантаження, які 
відповідають наробіткам до відмови за  корегованою лінійною гіпотезою додавання втомних руйнувань. 
Криву втомленості медіанної довговічності СЕ, яка виражена числом блоків до руйнування, будували за 
обчисленими парами значень навантаженості СЕ різних позицій, які мають різні умови навантаження.  

Результати розрахунків на довговічність характеризуються високою достовірністю, оскільки їх 
значення потрапляють в границі області при заданій ймовірності не руйнування P=0,95. Наведений метод 
раціонально використовувати передусім при створенні петлетвірних систем принципово нових конструкцій.  

Прогресивним підходом до оцінки довговічності деталей є застосування розрахунків в 
ймовірнісному аспекті, що дозволяє підвищити їх точність в порівнянні з детермінованими методами. 
Виконують їх переважно після завершення конструктивної компоновки петлетвірної системи як уточнений 
розрахунок для прийняття остаточних технічних рішень при серійному виробництві автоматів.  

Стосовно СЕ алгоритм розрахунку функції розподілу довговічності представлено в [6] на прикладі 
селекторів. Для виконання ймовірнісного розрахунку обмеженої довговічності СЕ необхідно мати закон 
зміни та число навантажень, а також параметри втомленості СЕ, які відповідають умовам їх роботи. З метою 
визначення середніх значень і коефіцієнтів варіації параметрів втомного руйнування, які необхідні при 
розрахунку, виконували стендові випробування селекторів на втомленість. При схематизації навантаження 
селекторів використовували максимальні амплітуди, які вимірювали методом тензометрування та 
розраховували. Розбіжність експериментальних і аналітичних значень на різних рівнях навантаження не 
перевищувала 7% і зменшувалася при зростанні навантаження. Тому при відсутності експериментальних 
даних про навантаження можливе застосування результатів розрахунків, що йде в запас міцності. 

Реальне навантаження замінювали блочним, еквівалентним по ступені накопичення втомних 
пошкоджень. У відповідності до сучасних уявлень про втомні пошкодження [7] враховували доволі малі 
напруження, які більші за 0,5 від границі втомленості селектору. Числа циклів навантаження деталей до 
втомного руйнування задовільно описуються логарифмічно нормальним розподілом. За отриманими 
характеристиками навантаженості складали рівнянням емпіричних ймовірнісних значень обмеженої 
довговічності при в залежності від еквівалентного напруження.  

Отримання функції розподілу довговічності СЕ за критерієм втомної міцності при різних значеннях 
коефіцієнта варіації навантаження дозволяє на етапі проектування визначати їх медіанну довговічність в  
циклах навантаження і гама-відсотковий ресурс та особливо ретельно оцінити  конструктивні і технологічні 
рішення петлетвірної системи, що впливають на довговічність СЕ. При незмінності конструкції СЕ за 
функцією розподілу їх довговічності можливо розв’язувати обернену задачу з визначення проектних 
швидкостей та навантажень для заданого проектного рівня довговічності СЕ.  

В роботі [8] для обчислення характеристик напруженості та обмеженої довговічності СЕ 
довготривалі та витратні стендові випробування пропонується замінювати експлуатаційними 
спостереженнями СЕ в в’язальних механізмах автоматів в умовах виробництва. 

Очевидно, що розрахунки на довговічність в ймовірнісному аспекті, які потребують використання 
ймовірнісних критеріїв та отримання додаткової вихідної інформації, що  значно ускладнює та подовжує 
проектування, необхідно використовувати на заключній стадії проектування та не виключають контроль 
заданої довговічності при заводських випробуваннях дослідних зразків та вибіркових,  але систематичних 
спостережень серійних зразків на виробництві. 

Висновки 
Наведений огляд методів розрахунку довговічності за критерієм втомної міцності з урахуванням 

специфіки та припущень стосовно СЕ сприяє вибору та математичній підтримці прийняття 
конструкторських рішень, суттєвому скороченню термінів та підвищенню якості проектування петлетвірних 
систем на різних стадіях проектування панчішно-шкарпеткових автоматів. В перспективі можливе 
використання представлених матеріалів для створення банку даних та керівних документів єдиної 
інформаційної системи про надійність, узагальненої методики розрахунків довговічності стосовно 
петлетвірних систем для в’язальних машин з СЕ, які рухомі відносно голечниці.  
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THE PHYSICAL NATURE OF DISEASE AND THE ROLE OF CLOTHING AS A FACTOR OF HEALTHCARE 

 
Abstract – In this article the general approaches to the evaluation of energy-informative role of clothing as effective means of 

suppressing of parasites life and improvements of health of human being are considered.  
It is concluded that the pathogenic microflora ruins under the influence of standing waves, as a result of resonant heating, 

magnetic-diffusion and other factors. 
The mechanism of radiations reflection and absorption in “human-being-clothes” system is depended on radio-transparency of 

textile packages is considered. 
Keywords: the energy-information exchange "clothes-man", pathogenic micro organisms, bioactive textiles.  
 
На сучасному етапі техногенного розвитку суспільства людина невимушено випробовує на собі 

наростаючий вплив техногенних факторів (енергетичних потоків внутрішнього і зовнішнього походження, 
іонізуючого випромінювання тощо), деяких видів лікарняних засобів, патогенної мікрофлори (грибів, 
вірусів, бактерій, внутрішньоклітинних паразитів, гельмінтів). Під їх впливом можуть змінюватись імунні 
реакції організму, розповсюджуватись і розвиватись раніше невідомі види захворювань. Як свідчать 
дослідження [1–6] домінуючу роль у виникненні і розвитку багатьох видів захворювань відіграє такий 
фізичний фактор, як патогенна мікрофлора. За наявності в організмі сотень тисяч видів паразитогенів 
створюються умови утворення сотень і тисяч сполучень декількох паразитогенів (3–5), які провокують ті чи 
інші види захворювань. 

За даними [5], здорові клітини людини (а їх біля 200 видів) випромінюють енергію переважно в 
міліметровому і субміліметровому діапазоні (300–1000 ГГц), а для найбільш відомих збудників хвороб 
діапазон довжин хвиль – 5–75 см.  

Дослідження показали, що ефективним засобом пригнічування або стимулювання життєдіяльності 
мікроорганізмів є енерго-інформаційний вплив матеріалів різного походження на організм людини.  

Досягнення енерго-інформаційно-хвильової медицини [1–6] являється визначним досягненням 
науки. Серед останніх досягнень науки в розробці і застосуванні енерго-інформаційних способів і приладів 
для діагностики і тестування медикаментів, профілактики і лікування патологічних процесів існують біля 20 
способів і приладів, в яких використовуються різні фізичні ефекти: електропунктурна діагностика, терапія 
електромагнітними хвилями міліметрового діапазону з залученням інших видів енергії (УФ-випромінювань, 
торсійних полів), комп’ютерні варіанти електропунктурної діагностики, СКЕНАР-терапія, мінерало-
кольорово-звукова і спектральна терапія тощо. 

Фізичні основи вказаних методів базуються на квантовій механіці та теоретичній фізиці. Механізм 
знищення патогенної мікрофлори і оздоровлення патологічних клітин у всіх методах енерго-інформаційно-
хвильової терапії запускається за допомогою інтерференції, дифракції, резонанса, суперпозиції хвильових 
випромінювань від патогенної складової і тестованих структур. Математичне моделювання цих процесів 
показало [5], що патогенна мікрофлора гине під впливом: 

- стоячих хвиль, які виникають при інтерференції прямих хвиль, що біжать від хвороботворного 
організму і зустрічних хвиль від записаних на носії хвильових характеристик того ж мікроорганізму; 

- КВЧ-випромінювань в результаті резонансного нагрівання об’єкта; 
- інверсного випромінювання від зустрічного, перевернутого по фазі, хвильового 

випромінювання мікроорганізма, або від погашення хвиль, які рухаються в одному напрямку з різницею 
хода ; 

- магнітодифузії і електричного поля; 
- торсійних полів і випромінювань. 
Створенню критичної маси паразитогенів можна запобігти, використовуючи окрім традиційних 

методів лікування, одяг з певним набором енергетичних інформаційних ефектів. В цьому відношенні 
матеріал одягу відіграє подвійну роль: являється джерелом власних випромінювань енергії і, водночас, 
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забезпечує бар’єрну функцію, пов’язану з відбиттям хвиль негативного походження. Дослідження [7–9] 
виявили комплексний вплив матеріалів і їх компонентів на функціональний стан органів і систем органів, 
що свідчить про суттєву роль матеріалів для виготовлення одягу, як важливих засобів захисту людини від 
агресивного навколишнього середовища, патогенних факторів внутрішнього і зовнішнього походження. Цей 
висновок підтверджують також результати досліджень впливу текстильних матеріалів на мікробне 
середовище [10].  

Що стосується бар’єрних функцій одягу, то інформаційно-хвильовий характер взаємодії елементів 
системи «людина – одяг» може бути реалізований за рахунок стоячих хвиль, які виникають при 
інтерференції біжучої хвилі від хвороботворного організму і зустрічної хвилі, відбитої від матеріалу. При 
достатньо малих товщинах матеріалів співвідношення амплітуд вихідних коливань може охоплювати 
великий діапазон хвиль, які піддаються посиленню, тобто спектр інтерферованих хвиль зсувається в бік ВЧ і 
КВЧ, що стимулює оздоровлення організму [5]. Зважаючи на вище згадане, виникла необхідність у 
визначенні специфіки хвильових процесів в підодяговому просторі. 

Хвильові процеси в системі «людина-одяг» 
Розглядаючи хвильові процеси в підодяговому просторі, слід враховувати закони Брюстера, Снеля, 

Френеля, Ламберта, Кірхгофа, Больцмана та інших і поляризацію хвиль при відбиванні. 
Концентрація хвильової енергії в підгодяговому просторі досягається за рахунок багаторазового 

відбиття хвиль від внутрішньої і зовнішньої поверхонь тканини та їх інтерференції. 
У результаті багаторазового відбиття хвиль від внутрішньої і зовнішньої поверхонь тканини 

відбувається їх концентрація в підодяговому просторі. Крім того, навколо тіла створюється 
інтерференційний вихровий потік та відбувається обмін променевою енергією. В результаті цих процесів 
енергія в підодяговому просторі накопичується. 

Розглянемо багаторазове відбиття одного і того ж променя в підодяговому просторі від зовнішньої і 
внутрішньої поверхонь тканини. З падаючого на поверхню променя частина енергії поглинається, частина 
проходить всередину тіла і частина відбивається. Означимо коефіцієнт поглинання як А1, пропускання як  Р 
та відбиття як С. Тоді А1+Р+С = 1. 

Означимо  А1 + Р = А та приймемо, що при проходженні променя від поверхні матеріалу в середину 
тіла проходить загальна частина енергії А, що поглинається та пропускається.  

Якщо прийняти, що в середину тіла проходить енергія А1 + Р = А, тоді   А+С =1  та  С =1-А. 
Зважаючи на незначну частку поглинання випромінювань неелектромагнітної природи, особливо 

всепроникаючого торсійного випромінювання, вважаємо, що коефіцієнт А чисельно однаково малий для 
всіх середовищ (повітря, тканини для одягу). 

З урахуванням зроблених припущень баланс енергії одного і того ж променя при відбитті від 
внутрішньої і зовнішньої поверхні стінки виглядає наступним чином (рис. 1). В першому циклі у однієї 
поверхні частка поглинання і пропускання становить А, частка відбиття (1-А). 

 

 
Рис. 1. Модель відбиття променя в підодяговому просторі 

 
Баланс енергетичних потоків у кожній точці 

M               

 
N                

 
K                

 
Після першого ходу променя туди і назад від зовнішньої поверхні виходить два променя, що 
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відбиваються: 

 
Як слід було очікувати, ніякого посилення немає зважаючи на наявність хоча й малого, але 

поглинання A> 0. 
Однак в подальшому після першого ходу промінь буде здійснювати n-ходів до повного поглинання. 

В наступних ходах будемо мати: 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Суми в дужках представляють прогресію, що убуває, та рівні: 

 
що підтверджується безпосередньою перевіркою  
1                                       
1+A                                 1+A 
    -A                                1-A+A2-A3 
    -A-A2 

           A2 

                  A2+A3 
Тоді, 

 

 
------------------------------- 

 

У першому циклі всередині однієї стінки тканини після n-відображень, тобто n-ходів променя, на 
виході маємо суму променів всіх ходів: 

 
Всі ці надходження від одного променя після n-кратного відбиття всередині стінки підсумовуються 

в підодяговому просторі після 1-го циклу: 

 
Сума нескінченно спадної геометричної прогресії буде 

 
при   n→                                                             

де  α – перший член,  q – знаменник прогресії 

 
За формулами                                               ;      ; 

 
Отже, 

 
Таким чином, якщо поглинається ½ енергії, що падає на поверхню тканини, А = 1/2, коефіцієнт 

посилення буде 2, при А = 1/3 – 3 і т.д.: чим менше поглинання, тим більше посилення. 
 

Висновки 
Матеріали для одягу відіграють важливу роль у формуванні енергетичних потоків в системі 

«людина – одяг». При цьому, за рахунок створення пакетів з текстильних матеріалів, що мають різні 
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показники радіопрозорості, можна змінювати спектр частот відбитого випромінювання як ефективного 
засобу знищення патогенного середовища і оздоровлення організму людини. 
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КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ КЕП ЗМІЦНЕНИХ 

ЧАСТИНКАМИ SIC В НЕЙТРАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 
 
В даній роботі розглядається метод підвищення довговічності при корозійно-механічному зношуванні 

(КМЗ) стальних деталей шляхом формування на їх поверхнях комплексних електролітичних покриттів (КЕП) на 
нікелевій основі, що містили наповнювач порошків SiC різних розмірів: від нано- до макрочастин 50/40 мкм. 
Досліджено кінетику зміни потенціалу покриттів залежно від розмірів частинок наповнювача в нейтральних, 
лужних і кислих середовищах. Проведено також випробування на корозійно-механічну зносостійкість отриманих 
покриттів при їх мікроударному навантаженні в зазначених середовищах. Отримані результати пояснені з 
позицій фізико-хімічної механіки руйнування матеріалів. 

Ключові слова: комплексні електролітичні покриття (КЕП), корозійно-механічне зношування (КМЗ), 
корозія, кавітація, електрохімія. 
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THE CAVITATION-EROSIVE WEARPROOFNESS OF THE CEC STRENGTHENED BY SIC PARTICLES IN 
NEUTRAL ENVIRONMENTS 

 
Abstract – In this work the method of increase of longevity is examined at KMW of steel details by forming on their surfaces of CEC 

on nickel basis, that contained stuff of powders SIC different sizes: from nano- to macroparts of 50/40 mkm. Investigational kinetics of 
change of potential of coverage depending on the sizes of particles of stuff in neutral, alkaline and sour environments. A test on corrosive-
mechanical wearproofness of the got coverage is conducted also at their microstriking loading in the noted environments. The got results are 
explained from positions of physical and chemical mechanics of destruction of materials. 

Keywords: complex electrodeposited coating (cec), corrosive-mechanical wear (KMW), corrosion, cavitation, electrochemistry. 
 

Вступ 
В літературі більшість робіт по КЕП стосуються підвищення зносостійкості металів та сплавів при 

терті або для підвищення їх корозійної стійкості, зносостійкості, міцності [1– 3], але дуже мало робіт, які 
стосуються досліджень кавітаційно-ерозійної зносостійкості КЕП на металах. 

Для КЕП з нікелевою матрицею проведено багато досліджень для з’ясування їх властивостей 
залежно від природи наповнювача: мікротвердість, внутрішні напруження, зносостійкість, корозійна 
стійкість, жаростійкість і жароміцність, механічні характеристики. 

Відмічено, що властивості КЕП можна змінювати в широких границях шляхом вибору виду 
наповнювача матриці і самої матриці, об’ємного і гранулометричного вмісту частинок наповнювача, його 
вмісту в матриці і в електроліті, форми частинок, режимів електролізу тощо. При цьому більшість 
параметрів процесу отримання КЕП порівняно легко контролюються і регулюються, що дає змогу 
створювати покриття з наперед заданими властивостями. 

З аналізу робіт видно, що найбільшу зносостійкість мають КЕП з включенням карбідів титану, 
вольфраму, кремнію, а оксиди в меншій мірі забезпечують підвищення зносостійкості [4]. Так, в роботах 
[1, 5, 6] вказується на те що, введення в гальванічний нікель карбіду кремнію значно покращує властивості 
покриттів: мікротвердість збільшується на 1…1,25 ГПа, внутрішні напруження зменшуються в 3...8, 
зносостійкість підвищується в 4…5 разів. Покриття з SiC мають значно вищу міцність зчеплення з 
матеріалом основи (сталь 45) порівняно з використанням в якості наповнювача інших карбідів. Крім того, 
карбід кремнію має високі механічні характеристики, високий опір корозії та температуру плавлення (2150 
оС). 

Однак використання таких покриттів на практиці в значній мірі обмежується відсутністю чітких і 
однозначних технологічних режимів формування КЕП для забезпечення високої корозійно-механічної 
зносостійкості, зокрема при кавітації в корозійно-активних середовищах. 

 
Методика проведення досліджень 

В даній роботі досліджувалися КЕП на нікелевій основі з наповнювачем карбіду кремнію SiC у 
вигляді порошків різних розмірів: менше 50 нм – наночастинки; М5; 28/20; 50/40 мкм. Відповідно в роботі 
прийняті позначення: Ni-SiC нано – нікелева основа з наповнювачем частинками SiC менше 50 нм; Ni-SiC50 – 
нікелева основа і частинки карбіду кремнію розміром 50 мкм і т.д. 

Зразки із сталі 45 з нанесеними покриттями використовували для проведення електрохімічних та 
кавітаційно-ерозійних досліджень [7]. 

Для нанесення покриттів використовували хлористі електроліти нікелювання: 300 г/л 
O6HNiCl 22 ⋅  і 40 г/л Н3ВО3, які дозволяють підтримувати густину струму в межах 1…3 кА/м2, при 

кислотності pH 3…4 і забезпечують швидкість осаджування до 90...100 мкм/год [7]. Окрім цього, даний 
електроліт допускає робочу температуру 60...70 оС і не змінює свій хімічний склад в процесі електролізу, що 
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дозволяє виключити вплив pH (кислотності) на вміст частинок наповнювача в КЕП. В електроліт додатково 
вводили поверхнево-активну речовину (ПАР) – лаурит сульфат натрію в кількості 0,01...0,02 г/л, який 
стабілізує хімічний склад електроліту, сприяє осаджуванню частинок карбіду кремнію на нікелеву матрицю 
і підвищує швидкість росту електролітичного осаду. 

Електроосаджування КЕП з контролем вмісту включень наповнювача проводили на 
сконструйованій установці з імпульсним перемішуванням електроліту, описаною в роботі [8]. 

Зносостійкість при мікроударному навантаженні в корозійно-активних середовищах (КАС) 
визначали на установці з магнітострикційним вібратором (МСВ). Дослідження проводили після 15 хв 
приробки (кавітації) в результаті якої верхній «бракований» шар покриття знімався. 

Дослідження проводили в жорсткій воді (MgSO4·7H2O – 0,0343 г і CaCl2 – 0,51 г/1л дистиляту) і в 3-
відсотковому розчині хлориду натрію. 

 
Результати дослідження і їх обговорення 

Аналіз втрат маси зразків з нанесеними КЕП при проведенні кавітаційно-ерозійних випробувань 
вказує на те, що втрати маси залежать від складу покриття та виду середовища (рис. 1). Випробування в 
жорсткій воді показали шо, покриття на основі нікелю та КЕП складу Ni-SiC нано і Ni-SiC5 (криві 2, 3 і 4 на 
рис 1,а) підвищують кавітаційно-ерозійну зносостійкість сталі 45 нормалізованої у жорсткій воді в 
середньому в 6 разів. Дещо меншу зносостійкість показали КЕП складу Ni-SiC28 і Ni-SiC50 (криві 5, 6 на рис. 
1,а) Разом з тим, криві втрат маси зразків з КЕП мають затухаючий характер, а зношування сталі 45 
інтенсифікується в процесі проведення випробування (крива 1 на рис. 1,а). 

 

  
а б 

Рис. 1. Кінетика втрат маси зразків при кавітації: 
1– сталь нормалізована; 2 – Ni; 3 – Ni-SiCнано; 4 – Ni-SiC5; 5 – Ni-SiC28; 6 – Ni-SiC50 

А – жорстка вода; б – 3-відсотковий розчин NaCl 
 
З метою дослідження впливу корозійного фактора руйнування на інтенсивність кавітаційного 

зношування КЕП випробування проводили також в 3-відсотковому розчині NaCl. Отримані результати (рис. 
1,б) показують, що інтенсивність руйнування поверхонь зразків значно зростає. Так, втрати маси зразків з 
покриттям Ni зросли, порівняно із втратами маси в жорсткій воді з 

48,7 10−⋅ 2/мг см  до 
464,1 10−⋅ 2/мг см . 

Отже, за втратами маси в жорсткій воді сформовані КЕП можна розташувати в наступній 
послідовності (за зростанням втрат маси): Ni-SiC5; Ni; Ni-SiCнано; Ni-SiC28; Ni-SiC50, а аналогічний ряд в 3-
відсотковому розчині NaCl має вид: Ni-SiCнано; Ni-SiC5; Ni-SiC28; Ni-SiC50; сталь 45 нормалізована; Ni. 

Дослідження проведені в роботі [9] показали, що розчини NaCl значно полегшують вихід 
дислокацій на поверхню. Крім того, в розчинах NaCl інтенсифікація корозійних процесів і утворення язв, 
каверн, мікротріщин, що є стоками дислокацій, полегшує вихід дислокацій на поверхню. Крім того, 
кавітація в розчинах NaCl сприяє протікання процесів корозії під напруженням. В результаті цього розвиток 
тріщин проходить в напрямку найбільшої густини дислокацій. В нікеля, з відносно невисокою енергією 
дефектів упаковки, поряд з підвищенням густини дислокацій по границям зерен, утворюється комірчаста 
структура з підвищеною густиною дислокацій на границях комірок. Тому руйнування нікеля при кавітації 
може проходити як міжкристалітно, так і внутрішньокристалітно [10]. В роботах [9] отримані залежності 
інтенсивності втрат маси від ширини ліній ФМР, тобто від енергоємності поверхневих шарів нікеля, що 
визначається енергією дислокацій, які беруть участь в процесах деформування і руйнування. Отримані 
залежності підтверджено експериментально. Таким чином встановлено, що розчини NaCl, сприяють виходу 
дислокацій на поверхню і зменшують енергоємність поверхневих шарів нікелю та їх зносостійкість при 
кавітації. Модифікація нікеля частинками SiC зміцнює нікелеву матрицю і особливо границі кристалів, 
зменшує їх деформацію та утворення комірчастості, блокує рух дислокацій і вихід їх на поверхню. 

На (рис. 2, а, б) показана швидкість зношування при кавітації зразків з КЕП в жорсткій воді і 3-
відсотковому розчині хлориду натрію. 

Швидкість зношування КЕП знυ  знаходили за формулою:  
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/зн і i iG Aυ τ= ∆ ⋅   (1)
де  iG∆  – втрати маси за час проведення випробувань iτ ; 

A – площа поверхні покриття. 
Для випробувань вибрані КЕП, що показали кращі результати при електрохімічних вимірюваннях і 

випробуваннях на кавітаційну зносостійкість: Ni-SiCнано і Ni-SiC5 [7]. Для отримання даних для порівняння 
досліджували також пoкриття лише з Ni, а також КЕП складу: Ni-SiC28 і Ni-SiC50. 

 

  
а б 

Рис. 2. Швидкість зношування КЕП (а – жорстка вода, б – 3-відсотковий розчин NaCl) складу: 1 – Ni; 2 – Ni-SiCнано; 
3 – Ni-SiC5; 4 – Ni-SiC28; 5 – Ni-SiC50 

 
Проведені дослідження показали, що на початку випробувань швидкість зношування покриття різко 

зростає, що є результатом випадання верхніх, слабо закріплених нікелем, частинок. Інтенсивність 
зношування зростає по мірі збільшення геометричних розмірів частинок наповнювача матриці (криві 3, 4 на 
рис. 2, а). Після 15 хв  кавітації швидкість руйнування покриттів різко зменшується і протягом певного часу 
стабілізується. Саме ця постійна середня швидкість зношування і вибрана в якості критерію зносостійкості 
покриття. Іншим критерієм може бути час встановлення постійної середньої швидкості зношування 
покриття встτ . Встановлені значення швидкості зношування 

ср
знυ  та час настання встановленої швидкості 

зношування встτ  наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Встановлені значення середньої швидкості зношування КЕП 

ср
знυ  і час її встановлення tвст в 

нейтральних середовищах (
410ср

знυ −⋅  
2/ ( );мг см год⋅  встτ , хв) 

Ni Ni+SiCнано Ni+SiC5 Ni+SiC28 Ni+SiC50. 
Середовище ср

знυ  встτ  
ср
знυ  встτ  

ср
знυ  встτ  

ср
знυ  встτ  

ср
знυ  встτ  

Жорстка 
вода 4,5 30 4,6 40 4,4 45 1,7 60 - - 

3 % розчин 
NaCl 27,8 60 3,2 40 3,9 40 5,1 80 5,9 80 

 
Аналіз даних табл. 1 показує, що в жорсткій воді найменшу швидкість зношування має КЕП складу 

Ni-SiC28 
41,7 10ср

знυ −= ⋅  
2/ ( )мг см год⋅ , а композиції: Ni; Ni-SiCнано; Ni-SiC5 показали практично однакову 

зносостійкість-
ср
знυ ≈ 44,4 10−⋅ 2/ ( )мг см год⋅ . Для покриття N-SiC50 швидкість зношування зменшується з 

часом проведення випробувань, але не стабілізується в часі. 

За часом стабілізації швидкості зношування встτ  найкращі показники мають покриття на основі 

нікелю ( 30встτ ≈  хв ) і з ростом діаметра частинок наповнювача встτ  також зростає: від 40 хв  для Ni-
SiCнано до 60 хв  для Ni-SiC28. 

Таким чином за величиною встановленої середньої швидкості зношування КЕП лише на основі Ni і 
КЕП з наповнювачами SiCнано і SiC5 показали практично однакові середні швидкості зношування 

ср
знυ =  

4(4,4 4,6) 10−= − ⋅  
2/ ( )мг см год⋅ , а для КЕП складу Ni-SiC28 

41,7 10ср
знυ −= ⋅  

2/ ( )мг см год⋅ , що в 2,6 разів 
менше. 

Очевидно, що пояснення отриманих результатів слід шукати насамперед у фізико-механічних 
характеристиках КЕП з різним діаметром частинок чd  наповнювача. Це пов’язано з тим, що основним 
фактором руйнування покриття при кавітаційно-ерозійному зношуванні в жорсткій воді є механічний 
фактор руйнування. Із збільшенням діаметра частинок наповнювача збільшується ступінь зміцнення 
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нікелевої матриці, але одночасно зростають і внутрішні напруження [2] і при 50чd ≥  мкм  ці напруження 
приводять до ослаблення кріплення частинок в нікелевій матриці, що веде до їх інтенсивного «вимивання» 
при дії відбивних і ударних кавітаційних хвиль. Крім того, об’єм шару нікелю, що оточує частинку очевидно 
недостатній для його пластичного деформування при дії ударних хвиль протягом тривалого часу і він 
починає руйнуватися шляхом тріщиноутворення, що веде до «вимивання» відбивними хвилями частинок 
SiC або їх конгломератів. Таким чином, руйнування КЕП з частинками 50чd ≥ мкм  при кавітації в жорсткій 
воді проходить внаслідок втрати нікелем пластичних властивостей з наступним його крихким руйнуванням 
в результаті критичного росту густини дислокацій, які перевищують стартові напруження початку 
утворення мікротріщин. 

КЕП складу Ni-SiC28 показали найвищу зносостійкість при кавітації (по швидкості зношування) в 
жорсткій воді 1,7ср

знυ =  
2/ ( )мг см год⋅ , що пояснюється оптимальним зміцнення нікелевої матриці, 

рівномірністю напружено-деформованого стану покриття. Останнє підтверджується електрохімічними 
дослідженнями. Для цієї композиції маємо найменшу від’ємну величину встановленого потенціалу, не 
враховуючи КЕП складу Ni- SiCнано. Аналогічні результати по зносостійкості КЕП при сухому терті 
отримані в роботах [2, 10], де КЕП складу Ni-SiC28 характеризуються найвищою зносостійкістю. 

При кавітації в 3-відсотковому розчині хлориду натрію найвищу швидкість зношування (крива 1 на 
рис. 2, б). показали покриття з нікелевою матрицею 27,8ср

знυ =  
2/ ( )мг см год⋅ , що пояснюється корозійною 

активністю Сl -іонів та їх впливом на зменшення енергоємності поверхневих шарів нікелю при кавітації. 
Частинки наповнювача SiC значно підвищують фізико-механічні характеристики нікелевої матриці 

і КЕПи з частинками наповнювача мають значно менші значення швидкості зношування (рис. 2, б). 
Практично усі КЕП мають майже однакову зносостійкість по швидкості 

ср
знυ , а тому їх легше поділити по 

часу встановлення швидкості зношування встτ . Сумісний аналіз значень критеріїв 
ср
знυ  і встτ  дозволяє 

розмістити досліджені КЕП по кавітаційній зносостійкості в 3-відсотковому розчині хлориду натрію в ряд (в 
порядку зменшення зносостійкості): 1. Ni-SiC5 і Ni-SiCнано; 2. Ni-SiC28 і Ni-SiC50. Незважаючи на те, що КЕП 
складу Ni+SiC50 за значенням швидкості зношування 

ср
знυ  знаходиться на другому місці після КЕП складу 

Ni-SiC5 (табл. 1), але за часом встановлення постійної швидкості зношування 80встτ = хв  вони займають 
останнє місце, що і пояснює їх вищі, порівняно з іншими покриттями, втрати маси (рис. 1, крива 6). 

Електрохімічні дослідження показали, що із збільшенням діаметра частинок SiC збільшується 
значення від’ємного потенціалу встϕ  наближаючись до величини встϕ  сталі 45 без покриття. При цьому для 
композицій Ni-SiC28, Ni-SiC5 маємо однакові значення 193встϕ −; мВ  в 3-відсотковому розчині NaCl, що є 
свідченням рівномірного розподілу внутрішніх напружень у верхніх шарах покриття, але не їх величини. 
Так, КЕП складу Ni-SiC28 мають в 2,6 разів меншу швидкість зношування порівняно з швидкістю 
зношування композиції Ni-SiC5 при випробуваннях в жорсткій воді і в 3,2 разів більшу швидкість при 
випробуваннях в 3-відсотковому розчині NaCl. Таким чином, при випробуваннях в жорсткій воді більший 
вплив має механічний фактор руйнування, а зміцнення нікелевої матриці частинками SiC28 більш ефективне 
аніж частинками SiC5 і в результаті маємо меншу швидкість зношування КЕП Ni-SiC28 у жорсткій воді.  
При випробуваннях у 3-відсотковому розчині NaCl, навпаки, корозійний фактор руйнування поверхні має 
більш суттєвий вплив аніж механічний і вже отримуємо меншу швидкість зношування композиції з 
частинками SiC5. 

Отже, за кавітаційно-ерозійною зносостійкістю в жорсткій воді за критеріями величини швидкості 
зношування 

ср
знυ , втрат маси /G A∆ , часу встановлення постійної швидкості зношування встτ  сформовані 

КЕП можна розділити на 2 групи: група I – КЕП складу Ni-SiCнано і Ni-SiC5 і група II – КЕП складу Ni-SiC28. 
Такий поділ обумовлений близькими значеннями вибраних критеріїв зносостійкості КЕП. 

Для підвищення кавітаційно-ерозійної зносостійкості деталей обладнання, які контактують з 
жорсткою (водопровідною) водою і до яких немає вимог до точності виготовлення їх розмірів (крильчатки, 
кришки, корпуса насосів) найбільш технологічно та економічно вигідно використовувати КЕП складу 
Ni+SiC28, які порівняно легко отримувати як на вертикальному, так і горизонтальному катодах з можливістю 
широкого регулювання швидкості осаджування частинок і їх зарощування нікелем, вмісту частинок в 
матриці і підтримання стабільності формування покриттів по їх однорідності і якості. 

В 3-відсотковому розчині NaCl досліджені покриття за прийнятими критеріями також поділяються 
на 2 групи: група І – Ni-SiCнано і Ni-SiC5 та група ІІ – Ni-SiC28 і Ni-SiC50. Швидкості зношування для КЕП в 
кожній групі практично однакові (криві 2 і 3 та криві 4 і 5 на рис. 2, б), але час встановлення стабільної 
швидкості для кожної з груп різний: для І групи покриттів – 40 хв , а для ІІ групи – 80 хв . Групи І і ІІ також 
різняться за втратами маси (рис. 1, б). Таким чином, для підвищення кавітаційно-ерозійної зносостійкості 
деталей, які експлуатуються в розчинах хлориду натрію і, зокрема в морській воді (3-відсотковий розчин 
NaCl), найбільш ефективними є КЕП складу Ni-SiCнано і Ni-SiC5 (І група). 

 
Висновки 

1. Досліджено кавітаційно-ерозійну зносостійкість сформованих КЕП з частинками SiC різних 
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геометричних розмірів в нейтральних середовищах. Показано, що КЕП з частинками SiCнано і SiC5 в 
середньому в 6 разів підвищують зносостійкість сталі 45 нормалізованої в жорсткій воді, в 11 разів в 3-
відсотковому розчині NaCl. Дослідження також показали, що зі зростанням корозійної активності 
середовища ефективність дії КЕП зростає, а збільшення розмірів частинок SiC зменшує кавітаційно-
ерозійну зносостійкість покриття. 

2. Найкращі показники зносостійкості за величиною швидкості зношування 
ср
знυ  і часом стабілізації 

швидкості встτ  в жорсткій воді, а також за втратами маси /G A∆  показали КЕП складу Ni-SiC28, а в 3-
відсотковому розчині NaCl КЕП складу Ni-SiCнано і Ni-SiC5. 
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РОЗРОБКА РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ АЕС 

  
Стаття присвячена розробці радіаційно-захисного одягу на основі принципу зонального диференціювання 

захисного шару для захисту персоналу АЕС.  
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, спеціальний захисний одяг, іонізуюче випромінювання, диференційований 

захист 
 

G.G. BILOUSOVA, A.V. KURGANSKYI 
Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine 

 
DEVELOPMENT OF SPECIAL CLOTHING FOR PROTECTION  

AGAINST HIGH LEVELS OF IONIZING RADIATION 
  
Abstract – This work presents the results of the development of radiation-protective clothing based on the principle of zone 

differentiation protective layer to protect nuclear power plant personnel. Among the authors' recommendations are: to modules gathering 
radiation-protective suit, to equation for the calculation of the required number of protective modules, to make maximum protection with 
minimal weight of clothe. The authors note that in order for effective radiation-protective clothing to development, the arrangement of 
modules must be depend on zone concentrations of human critical organs. 

Keywords: special protection clothing, ionizing radiation, zone-differentiation protection. 
 

Постановка проблеми 
Розвиток атомної промисловості неможливий без удосконалення кожного її складового елемента. 

На теперішній час,  діяльність працівника є невід’ємним і незамінним функціональним елементом у роботі 
атомної електричної станції і його захист від шкідливих та небезпечних виробничих чинників, незважаючи 
на розвиток систем захисту станції (АЕС), є одним з пріоритетних завдань. Зважаючи на значну кількість 
системних чинників, удосконалення та розробка нових засобів індивідуального захисту  для працівників 
АЕС лишається актуальною. 

Використання засобів індивідуального захисту обумовлено необхідністю забезпечення ефективного 
захисту людини у виробничих умовах і виключно тоді, коли безпеку робіт неможливо забезпечити 
конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та 
засобами колективного захисту. При проведенні планових ремонтних, демонтажних і аварійно-
відновлювальних робіт, а також утилізації радіоактивних відходів на АЕС персонал перебуває під дією 
іонізуючих випромінювань, захист від дії яких є першочерговою задачею для забезпечення безпечних умов 
праці та профілактики професійних захворювань.  

Висока вагомість системних чинників, що впливають на розвиток ЗІЗ залишає це питання 
актуальним з моменту визначення шкідливості впливу іонізуючого випромінювання. Сукупність та 
взаємозв’язок чинників, які необхідно враховувати постійно змінюється, але лишається сталим 
взаємозв’язок товщини захисного шару та необхідної ефективності захисту працівника від іонізуючого 
випромінювання.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Частка атомних електростанцій у вітчизняній електроенергетиці в 2011 р. становила 45,3% від 

обсягу загального виробництва, при цьому в структурі Енергоринку – 46,8% [1].  Ці дані свідчать про те, що 
на теперішній час результати роботи атомних станцій та їх ефективність є невід’ємною складовою 
економіки України. Надзвичайна стабільність роботи станцій обумовлена високою культурою безпеки у всіх 
підрозділах, що є не можливим без впровадження кращих доробок українських вчених в усіх дотичних 
галузях, зокрема і швейній промисловості як виробника спеціального одягу та цілої низки інших засобів 
індивідуального захисту. 

Автором [2] було запропоновано принцип зонального диференціювання товщини захисного шару за 
яким одяг [3, 4] містить 3 захисні зони залежно від значенням тканинних вагових множників органів, тканин  
(Wt) та зон їх скупчення (рис. 1). 

Мета і завдання дослідження 
Виходячи з викладеного вище, а також зважаючи на значну масу такого одягу (7–32 кг), проблема її 

оптимізації та, відповідно, адаптації радіаційно-захисного шару до забезпечення необхідного захисту є 
першочерговою задачею наших досліджень. 

Виклад основного матеріалу 
Диференціювання товщини захисного шару можна досягти членуванням його на модулі, що 

розташовуються в кишенях. Тобто в залежності від кількості елементів в модулі (ЕМ), що складається з 
визначеної кількості шарів радіаційно-захисного матеріалу регулюються захисні показники одягу, а 
кількість елементів в модулі дозволяє диференціювати товщину захисного шару різних частин тіла в 
залежності від визначеної топографії ділянок тіла людини (рис. 2).  
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а    б 

Рис. 1. Зональність у радіаційно-захисному костюмі  (РЗК-1): а – вигляд спереду; б – вигляд ззаду:  
І – зона зосередження критичних органів І групи; ІІ – зона зосередження критичних органів ІІ групи;  

ІІІ – зона зосередження критичних органів І групи 
 
Кількість ЕМ, згідно з визначеною топографією пропонується розраховувати для кожної зони за 

наступним рівнянням: 
м i

ЕМ
Ιем

d Wt= Wtdn , (1)

де  dм – товщина захисного шару 
для забезпечення захисту в к-разів; dем – 
товщина ЕМ; Wtі – величина тканинного 
вагового множника і-ї зони поверхні тіла 
людини (WtI = 0,20; WtII = 0,12; WtIII = 
0,05); WtI – величина тканинного 
вагового множника першої зони (WtI = 
0,20). 

Товщина захисного шару при 
цьому буде визначатись за формулою: 

ЕМ ЕМм

0 f

d f

I Iln I Id n d =

−
−= ⋅ µ , (2)

де  I0 – потужність експозиційної 
дози джерела випромінювання при 
товщині захисного шару dм=0, мР/год; If 
– потужність експозиційної дози джерела 
випромінювання, що обумовлена 
природнім фоном, мР/год; Id – 
потужність експозиційної дози джерела 
випромінювання після ослаблення 
однорідним захисним шаром, мР/год; µ – 
лінійний коефіцієнт ослаблення, м-1. 

         

5 

 
Рис. 2. Схема розташування кишень та захисних модулів в СЗО від ПР ІВ: 1 

– матеріал зовнішнього боку кишені для захисного модуля; 2 – матеріал 
внутрішнього боку кишені для захисного модуля; 3 – захисний модуль; 4 – 

оболонка захисного модуля; 5 – шари РЗМ 
Значення nЕМ належить до вихідних даних для проектування СЗО від ПР ІВ модульного типу. 
Виходячи з результатів досліджень захисних властивостей та зміні висоти модулів, доцільно 

виготовляти модулі не тільки з технологічно-максимальною товщиною dEM1=4,64 мм (8 шарів О5НН1+М4, 
при товщині одного шару 0,58 мм), а також і чотиришарові – dEM2=2,32 мм, що дозволить забезпечити захист 
при оптимальній вазі та стабільності положення модуля. Оптимальна маса досягається за рахунок підбору 
ЕМ різної товщини в модулі (таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Визначення кількості елементів в модулі в залежності  
від коефіцієнта послаблення k(dм) при I = 0,126 мР/год 

Прийнята кількість елементів в модулі, од., при категорії критичних 
органів та товщині ЕМ 
в зоні I в зоні II в зоні III 

Коефіцієнт 
послаблення, 
k (dм) 

Розрахункова 
товщина 
модуля, dм, мм  dEM1 dEM2 dEM1 dEM2 dEM1 dEM2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1,04 1,16 - 1 - 1 - 1 
1,02 1,74 - 1 - 1 - 1 
1,03 2,32 - 1 - 1 - 1 
1,126 2,90 1 - - 1 - 1 
1,131 4,06 1 - - 1 - 1 
1,22 4,64 1 - 1 - - 1 
1,32 5,22 1 1 1 - - 1 
1,31 5,80 1 1 1 - - 1 
1,62 6,38 1 1 1 - - 1 
1,45 6,96 2 - 1 - - 1 
1,49 8,12 2 - 1 - - 1 

 
Висновок 

Отримані теоретичні розрахунки та результати експериментальних досліджень дозволяють їх 
практично застосувати на етапі проектування радіаційно-захисного одягу для працівників АЕС для 
забезпечення мінімальної маси одягу при максимальному захисті. Модульний зонально-диференційований 
захист окремих частин тіла працівника з урахуванням коефіцієнта послаблення іонізуючого 
випромінювання дозволяє забезпечити адекватний та, найголовніше, прогнозований захист частин тіла 
працівника. Така методика дозволяє індивідуально підходити при комплектування одягу відповідно до 
радіаційних умов та умов праці, а саме робіт на високоактивних поверхнях, при фронтальній дії 
випромінювання тощо. 

Авторами розроблено рекомендації щодо комплектування радіаційно-захисного костюму модулями 
з урахуванням їх товщини, категорії критичних органів та запропоновано рівняння для розрахунку їх 
необхідної кількості. 
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УДК 679.05 
О.П. БУРМІСТЕНКОВ, В.П. МІСЯЦЬ, О.А. СТАРОДУБ 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 
АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ  

ШНЕКОВОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВІДЖИМАННЯ СОКІВ 
 
В статті представлено результати аналітичного дослідження процесу віджимання соків в пресах 

шнекового типу. Об'єктом представлених досліджень є шнеки зі змінним об'ємом витків. Отримані залежності 
для розрахунку раціональних геометричних і технологічних параметрів шнекових вузлів пресів для видавлювання 
соків, які можуть бути використані для інженерних розрахунків. 

Ключові слова: сік, шнек, розміри, швидкість, тиск, потужність, момент. 
 

O.P. BURMISTENKOV, V.P. MISIATS, O.A. STARODUB  
Kyiv National University of Technologies and Design 

 
ANALYTICAL DETERMINATION OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS  

OF SCREW DEVICE FOR JUICE SQUEEZING 
 
Abstract – In the article methodology of the theoretical going is expounded near planning of screw devices of domestic technique. 

In particular kitchen machines for the receipt of juices from garden trucks. Materials of the article are the result of researches of authors. 
The purpose of the conducted researches is establishment of theoretical dependences between the geometrical parameters of forcing screws. 
The results of analytical research of process of juice squeezing are presented in the presses of screw type. The object of the presented 
researches are screws with the variable volume of coils. Got dependences for the calculation of rational geometrical and technological 
parameters of screw knots of extruders juices which can be used for engineering calculations. As an example, results over of engineering 
calculation of screw device are brought for juice squeezing. 

Keywords: juices, screw, sizes, speed, pressure, power, moment. 
 

Вступ 
Для вичавлювання соку з фруктів і овочів в домашніх умовах використовують шнекові пристрої, в 

яких речовина, що переробляється, рухається в зазорі між витками шнека та корпусом, що поступово 
зменшується. На сьогодні в технічній літературі, присвяченій конструюванню нагнітаючих шнекових 
пристроїв, відсутні аналітичні залежності, які дозволяють на стадії конструювання обґрунтовано 
запропонувати геометричні параметри нагнітаючих шнеків, залежно від конкретної величини кінцевого 
тиску та характеру його зміни вздовж шляху транспортування речовини, що переробляється. 

Метою такого дослідження є встановлення теоретичних залежностей між геометричними 
параметрами нагнітаючих шнеків, фізико-механічними властивостями речовини та величиною, і характером 
зміни тиску в міжвитковому просторі шнека. Вказані залежності дадуть можливість не лише отримати 
конструктивні розміри, але і розробити програму обробки на токарному верстаті або безпосередньо шнека, 
чи моделі для ливарного виробництва. 

Об’єкт та методи досліджень 
При аналітичних дослідженнях розглянуто шнековий пристрій, що характеризується наступними 

основними геометричними параметрами: D  – зовнішній діаметр шнека; d – діаметр валу шнека; δ  – 
товщина витка шнека; H – крок витків шнека; α  – кут підйому (нахилу) гвинтової лінії шнека; L   – 
довжина робочої частини шнека; z  – число витків шнека; ω  – швидкість обертання. Для нагнітаючих 
шнеків характерною є зміна розмірів гвинтового каналу по довжині шнека. Міра стискування продукту в 
гвинтових канавках шнека може умовно характеризуватися зменшенням об'єму міжвиткового простору по 
довжині шнека, яке може відбуватись при змінних D , d , Н. Аналітичні дослідження проведено для шнека 
зі змінними діаметрами D  і d . 

Результати досліджень 
Приймаємо, що шнек соковижималки має характерні діаметри (рис. 1), що зменшуються за 

лінійними законами: 
( ) ( )γtgxDxD ⋅−= 0 ; (1)
( ) ( )γtgxdxd ⋅−= 0 , (2)

де  ( )xD , ( )xd  – зовнішній діаметр витків шнека і діаметр осердя в поперечному перетині, що 
відповідає координаті x ; 0D , 0d  – зовнішній діаметр витків шнека і діаметр осердя на початку вісі 
координат (при  x =0); γ , χ  кути конусності шнека і осердя (рис. 1). 

При цьому виконується умова: 
( ) ( )xkDxd = , (3)

де  k  – коефіцієнт пропорційності між діаметрами шнека. 
Об’єм витка шнека зменшується по його довжині і може бути визначений за формулою:  

( ) ( )( ) ( )( )( )HxdxDxV 22 −= π , (4)
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де  H  – крок гвинтової лінії шнека (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Розрахункова схема шнека 

 
Оскільки для нашого шнека прийнято, що на всій його довжині виконується умова (3), то вираз (4) 

приймає вигляд: 

( ) ( ) ( )( )221 xDkHxV ⋅−⋅⋅= π . (5)
Обираємо за початок системи координат основу шнека в зоні завантаження і отримаємо вираз для 

визначення об’єму витка шнека залежно від положення по довжині: 

( ) ( ) ( )( )20
21 γπ tgxDkHxV ⋅−⋅−⋅⋅= , (6)

де  0D  – діаметр шнеку при x =0. 
При віджиманні соків з фруктів і овочів зменшення об’єму сировини не перевищує 70% [1] 

( 7,0=фk ), тобто максимальна ступінь стиснення повинна становити 33,0=стk .  Для цього повинна 
виконуватись умова: 

( ) 30 ≥=
LV

Vkcm . (7)

Використовуючи залежність (6) приведемо умову (7) до вигляду: 

( )( )
32

0

2
0 ≥
⋅− γtgLD

D
. (8)

З умови (8) отримуємо вираз для визначення необхідної довжини шнеку: 

( )
0

0
1

3
D

L D
tg γ

 
≥ − 

 
. (9)

Tиск, що розвивається шнеком, складається із складових, необхідних для просування продукту від зони 
завантаження, ущільнення його, руйнування первинної структури і відділення соку, а також для 
відфільтровування соку при його відведенні через капіляри осаду і отвору сітки. В [1] для тиску на виток 
шнека від пресування продукту і просування його уздовж камери наведена формула: 

( )2 0 exp фp p BLk= , (10)

де  0p  – мінімальний тиск на початку зони пресування, необхідний для пресування конкретного 
продукту (для буряка 0p = 0,028 МПа, для моркви 0p =0,024 МПа); L  – загальна робоча довжина шнека; фk  
– коефіцієнт, що враховує явище фільтрації; В – постійна величина, визначувана конструкцією шнека. 

( )
1
2 2
1 1

D tg
B

R r

π ϕ α

π

⋅
=

−
, (11)

де  1Dπ  – периметр першого витка шнека в зоні завантаження продукту, м; ϕ  – коефіцієнт заповнення 

гвинтової канавки шнека; α  – кут підйому гвинтової лінії шнека; ( )2 2
1 1R rπ −  – площа осьового перерізу 

гвинтової канавки в зоні завантаження. 
Корисна (технологічна) потужність шнекового пресу N , необхідна для подолання в одиницю часу 

усіх технологічних опорів, пов'язаних з проштовхуванням продукту до виходу, ущільненням його і 
створенням тиску на виході, визначається, добутком крутного моменту крM  на частоту обертання робочого 
валу. В даному випадку шнекового валу: 
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30кр кр
nN M Mπ

ω= = , (12)

де  n  – частота обертання. 
Потужність, що витрачається на стискання матеріалу в соковижималці можна визначити виходячи з 

наступних міркувань.  
Робота, що здійснюється при розширенні або стискуванні якого-небудь робочого тіла дорівнює 

добутку тиску на приріст об'єму. Якщо вважати, що тиск в гвинтових канавках шнека соковижималки по 
довжині шнека зростає за певним законом, то у i-му витку тиск складе: 

( )00,025exp 0,0206 (ip l H i = ⋅ + ⋅  , (13)

де  0l  – координата середини першого витка; H  – крок шнека; i = 0, 1, 2…z. 
Зменшення об'єму продукту при переході з одного витка в іншій можна умовно вважати рівним 

різниці об'ємів міжвиткового простору сусідніх витків (не враховуючи при цьому коефіцієнт заповнення 
продуктом міжвиткового об'єму): 

( )1i i iV V V +∆ = − , (14)
де  iV  – об'єм міжвиткового простору в і-му витку; 1iV +  – об'єм міжвиткового простору в (і + 1)-му 
витку. 

Вираз для визначення iV∆  при переході з одного витка в іншій отримано на основі формули (6): 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )22
0 0 0 00,75 1iV H D l H i tg D l H i tgπ γ γ ∆ = − + ⋅ ⋅ − − + ⋅ + ⋅  

. (15)

Тоді робота стискування при переміщенні матеріалу на один крок витка, здійснювана шнеком за 
один оберт, становитиме: 

i i iA p V= ∆ . (16)
При цьому технологічна потужність, необхідна для здійснення віджимання соку в одному витку 

шнека, буде рівна: 

60
відж
i i i

nN p V= ∆ , (17)

де  n  – частота обертання шнека. 
Технологічна потужність, необхідна для здійснення віджимання соку  

060

z
відж

i i
і

nN p V
=

= ∆∑ . (18)

Робота, що витрачається на тертя матеріалу при його переміщенні в соковижималці, складається з 
робіт сил тертя по поверхні циліндру і по поверхні шнека: 

тер цил шнА А А= + . (19)
Робота тертя по поверхні шнеку складається з роботи тертя по бічних поверхнях витків і роботи 

тертя по поверхні осердя: 
шн шн шн

б осА А А= + . (20)
Для і-го витка: 

цил цил цил
і тері іА р S П f= ⋅ ; шн б б

б i i i терА p S П f= ⋅ ; шн ос ос
ос i і і терА p S П f= ⋅ . (21)

Площі поверхонь тертя знайдемо з геометричних характеристик шнека: 

цил
iіS D Hπ= ; 

( )2 2

2
i iб

і
D d

S
π −

= ; oc
і іS d Hπ= . (22)

Попередньо вважаємо, що матеріал рухається по поверхні циліндра в напрямку осі х, тобто кут 
транспортування максимально можливий. 

Тоді відповідні вирази для переміщень за один оберт шнека: 
ц
іП H= ; 

2
б і і
і

D d
П π

+
= ;  ос

і іП dπ= . (23)

Робота тертя і-го витка за один оборот шнеку: 

( )( )( )2 2 2 2тер
і тер i i i і і iіА р f D H D d D d Hdπ π π= ⋅ + − + + . (26)

Потужність, що витрачається на подолання сил тертя: 

30
тер тер

i
nN Aπ

= ∑ . (24)

Висновки 
При проектуванні шнекового пристрою, як, правило, мають бути задані наступні початкові дані:  
- вид продуктової сировини і отримуваного продукту;  
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- характер технологічного процесу (транспортування, дозування, нагнітання без відведення або з 
відведенням рідкої, твердої або тієї та іншої фаз продуктової сировини);  

- продуктивність пристрою. 
Маючи перераховані дані про сировину і необхідні 

характеристики технологічного процесу можна 
здійснювати розрахунки раціональних геометричних і 
технологічних параметрів шнекових пристроїв на основі 
представлених аналітичних досліджень. 

Наведемо приклад. При віджиманні соку з 

подрібнених на терці овочів типу моркви і буряка тиск прp
 

складає 300…400 кПа, а коефіцієнт фільтрації становить 
фk

=0,6…0,8. Підставляючи значення 0p , і значення B  і 
фk

 в (10), отримуємо залежність тиску по довжині шнеку: 
( ) ( )2 0,025exp 0,0294 0,7 0,025exp 0,0206p l l= ⋅ ⋅ = ⋅ . (25)

На рис. 2 представлено графік розвитку тиску по 
довжині шнеку, що розвивається в каналі соковижималки, 
який отримано на основі виразу (25). 

Значення параметрів для витків шнека отримані за 
отриманими формулами, представлено в табл. 1. 

 
Рис. 2. Графік розвитку тиску по довжині шнеку за 

виразом (13) за наступних значень параметрів: k =0,5; 

0D =50 мм; 10оγ = ; 25H =  мм 

 
Таблиця 1 

Розрахункові значення геометричних і технологічних параметрів шнека  
Номер витка шнека Параметр 0 1 2 3 4 

іp , МПа 0,036 0,06 0,1 0,167 0,279 
тер
iA , Дж 2,33 2,93 3,57 4,25 4,75 
 

2,33 2,93 3,57 4,25 4,75 17,83терA = + + + + =  Дж. 
На основі (18), (24) і даних з таблиці 1 отримуємо технологічну потужність, необхідну для 

здійснення віджимання соку: 100 3,61 6,02
60

віджN = ⋅ =  Вт, 3,14 10017,83 186,6
30

терN ⋅
= = Вт. 

Підсумовуючи потрібну потужність для усіх витків шнека, отримаємо технологічну потужність 
необхідну для обертання шнека соковижималки: 186,6 6,02 192,62тер віджN N N= + = + =  Вт. 
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ВОЛОГОПЕРЕНОС В ПАКЕТАХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДЯГУ 
 
Проведено порівняльний аналіз стандартизованих методик, які використовуються для визначення 

вологопереносу в текстильних матеріалах. Визначено розподіл температури та вологості у повітряних 
прошарках пакету одягу.  

Ключові слова: вологопровідність, підодяговий мікроклімат. 
 

Y.O. VASHCHENKO, N.P. SUPRUN, M.A. MARHAY 
Kyiv national university of technologies and design 

 
MOISTURE TRANSPORT IN THE MATERIAL PACKAGES FOR CLOTHES 

 
Abstract – It was done the comparative analysis of standard methods, which are used for determination of water vapour 

permeability in packages and materials for clothes. Was determined the distribution of temperature and humidity in the air layers in the 
packages of clothes. 

Keywords: water vapour permeability, microclimate in underwear. 
 

Вступ 
Одяг не є пасивним покривом тіла. Він створює оболонку, що зберігає локальний мікроклімат у 

підодяговому просторі, видозмінюючи функцію тепловиділення, і допомагає організму людині у 
встановленні теплового балансу. Раціонально підібраний пакет матеріалів одягу має забезпечувати протягом 
тривалого часу евакуацію вологи з підодягового простору і підтримувати його повітрообмін з навколишнім 
середовищем. Рішення цієї проблеми ускладнюється відсутністю ґрунтовних експериментальних даних про 
вплив показників фізичних властивостей текстильних матеріалів і їх пакетів на параметри підодягового 
мікроклімат і самопочуття людини. 

Вивченням функціональних і гігієнічних властивостей різних видів одягу багато років займалися 
вітчизняні дослідники. Докладні методики оцінки гігієнічних характеристик одягу, що включають методи 
визначення властивостей матеріалів і основних параметрів мікроклімату підодягового простору, приведені в 
роботах, опублікованих ще більш 50 років тому [1, 2]. Розвиток методів оцінки і, особливо, прогнозування 
комфортності різних видів одягу у визначених умовах експлуатації в даний час є одним із пріоритетних 
напрямків досліджень в матеріалознавстві. Підтвердженням тому служить розроблений міжнародний 
стандарт ISO 7933 [3], у якому встановлені характеристики термічних і вологопровідних властивостей 
текстильних матеріалів, що забезпечують комфортність одягу різних видів.  

Відомо, що в процесі життєдіяльності тіло людини виділяє не тільки пароподібну вологу; на 
поверхні шкіри також у великій кількості утворюється краплиннорідка волога (піт). Запорукою комфортного 
підодягового мікроклімату є повне та швидке відведення вологи з шкіри тіла та із підодягового простору, 
що можливе лише за рахунок активної вентиляції і вільної паропроникності через пакет одягу. У цьому 
випадку шкіра залишається сухою і зберігається відчуття прохолоди, оскільки тілу для випарування вологи 
потрібна менша кількість тепла.  

Видалення вологи з підодягового простору через пакет одягу є складним нестаціонарним процесом. 
Два повітряні середовища, що розділяють одяг (навколишнє середовище і мікроклімат підодягового 
простору), як правило, розрізняються значеннями температури і парціального тиску водяної пари. Ця 
різниця викликає потік пароповітряної суміші, спрямований від тіла людини в зовнішнє середовище через 
пакет одягу. Інтенсивність переміщення вологи усередині матеріалу обумовлена градієнтом концентрації 
вологи по товщині одягу, а також температурним градієнтом, пов'язаним з різною температурою шарів 
вологого матеріалу. При виникненні градієнтів вологості та температури за рахунок різниці значень цих 
показників у мікрокліматі підодягового простору та у навколишньому середовищі волога переміщується у 
вигляді пари чи рідини в напряму теплового потоку. Процеси вимушеної конвекції та вологопереносу 
регулюється здатністю сукупності усіх шарів одягу відводити залишкову вологу.  

Поглинання і подальше виведення вологи з підодягового простору в навколишнє середовище 
здійснюється за допомогою системи капілярів різної природи і розмірів – наскрізних, міжволоконних, 
міжниткових, поверхневих і інших [4]. У процесі просочування водяної пари (як через пори матеріалу 
дифузією, так за механізмом сорбції–десорбції) може мати місце конденсація пари, внаслідок чого волога 
переміщується як у газоподібному, так і в рідкому стані під дією градієнту капілярного потенціалу. З цієї 
причини найчастіше цей процес називають вологопровідністю.  

Короткий аналіз методів визначення вологопровідності 
Для визначення паропроникності (а, фактично, вологопровідності) текстильних матеріалів в нашій 

країні використовується стандартизована методика [5], згідно якої бюкси з  дистильованою водою, зверху 
яких закріплені зразки матеріалів (рис. 1), поміщають в ексикатор, в якому підтримуються нормальні умови, 
і періодично зважують. Коефіцієнт паропроникності, Вh, (мг/(м2∙с) розраховується за різницею маси: 
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h
AВ

S t
=

⋅
, 

де  А – маса вологи, що випаровувалась з бюксу, мг; 
S – площа зразка, м2; 
t – тривалість випробування, с. 
Існує також декілька міжнародних стандартів для визначення вологопровідності, короткий аналіз 

особливостей приладів та методів, що в них закладені, наведений нижче. 
В IS0 11092 [6] стандартизовано використання приладу (рис. 1 а), який складається з 

вимірювального блоку та з блоку, в якому знаходиться вода. Вимірювальний блок кріпиться на металевій 
пористій пластині 1 з нагрівальним елементом 2, який сконструйовано таким чином, що тепловий потік та 
потік вологи проходить тільки через товщу зразка матеріалу. Через пористу пластину, яка вкрита 
целофановою мембраною, до поверхні зразка за допомогою дозуючого елементу 5 підводиться 
дистильована вода. Температура пористої пластини підтримується в межах 350С, що відповідає температурі 
поверхні тіла людини. Весь прилад розміщено в спеціальній камері, в якій підтримуються нормальні умови 
оточуючого середовища. Після встановлення стаціонарного режиму загальний опір випаруванню 
розраховується за формулою: 

( )S a
et

E

A P PR
H H

−
=

− ∆
, 

де  Ret – загальний опір випаруванню, який забезпечується мембраною, тканиною та граничним 
шаром повітря, м2∙Па/Вт; 

A – площа зразка, м2; 
PS – тиск водяної пари на поверхні пластини, Па; 
Pa – тиск водяної пари повітря, Па; 
H – потужність нагріву, Вт; 
ΔHE – корекційний коефіцієнт для потужності нагріву, Вт. 
В стандарті  ASTM E96 1995 [7]  паропроникність визначається за методикою прямої чашки (рис 1, б).  
 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Схема приладу для визначення паропроникності: а) згідно з IS0 11092 – методика прямої чашки; б) згідно зі стандартом 
ASTM E96 1995 –методика перевернутої чашки 

 
Ємність заповнюється 100 мл дистильованої води, зверху накладається круглий зразок текстильного 

матеріалу (діаметром 74 мм), і закріплюється кільцем. Система поміщується в камеру з нормальними 
умовами оточуючого середовища і система протягом доби періодично зважується з точністю до 0,001 г. 
Швидкість проходження водяної пари WVT розраховується за зміною ваги: 

24GWVT
t A

⋅
=

⋅
, 

де  G – зміна ваги, г; 
T –час, за який пройшла ця зміна ваги, год.; 
A – площа зразка, м2. 
Метод переверненої чашки описаний в стандарті ASTM E96 1995 [7]. Методика визначення 

швидкості проходження водяної пари та розрахункова формула – такі ж, як у попередньому методі. 
Відмінність в тому, що стовп води подається зверху зразка, проходячи через мікропористу гідрофобну 
політетрафторетиленову мембрану (рис 1, в).  

Набагато складнішим є прилад для визначення вологопроникності текстильних матеріалів, 
описаний в стандарті ASTM F2298 2003  [8] (рис 2, а). Зразок тканини розміром 6х5 см2 розташовується у 
чарунці між двома однаковими металевими пластинами.  Пропускається два окремих струменя азоту, 
причому один з них абсолютно сухий, другий насичений парами води. Тестування проводиться у 
відсутності градієнту тиску по обидва боки зразка, а рух водяної пари через зразок створюється за рахунок 
різниці концентрації пари. 

Швидкість переміщення маси  (приблизно 2000 см3/хв), температура і відносна вологість потоків 
контролюються комп’ютером протягом 10 секунд. Після того, як система досягне стабільного стану, останні 
10 даних замірів використовують для розрахунку показника швидкості проходження водяної пари через 
зразок WVT:  
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2 1( ) 1000 3600 24Q C CWVT
A

⋅ −
= ⋅ ⋅ ⋅  

де  WVT – швидкість проходження водяної пари, г/м2/доба; 
A – площа зразка, м2; 
Q – об’ємна швидкість руху, м3/с; 
С1 – концентрація водяних парів в струмені, що входить, кг/м3; 
С2 – концентрація водяних парів в струмені, що виходить, кг/м3. 
 

  
а) б) 

Рис. 2. Схема приладу для визначення паропроникності текстильних матеріалів згідно зі стандартами: а) ASTM F2298 2003; б) 
ISO 15496 2004 

 
В іншому стандарті ISO 15496 2004 для визначення паропроникності тканин використовується 

аналогічна методика. Для створення абсолютно сухого повітря використовують поташ, замість градієнту 
тиску створюється градієнт концентрації водяної пари [9]. Насичений розчин поташу 6 виливають у мірний 
стакан 1, який покривається водонепроникною, але паропроникною мембраною 2 і закріплюється по краях 
за допомогою заварювання. Зразок тканини 3  діаметром 180 мм встановлюється на отвір, покривається ще 
одним шаром такої мембрани 2 і закріплюються за допомогою гумового кільця 9. Потім тримач зразка 8 
вставляється в опорну раму (рис. 5), яка складається з двох пластин, що тримають зразок у ємкості 4 з 
дистильованою водою з постійною температурою 23ºC, що вимірюється спеціальним термометром для води 
10. Через 15 хвилин мірний стаканчик знімають та зважують за допомогою ваг з точністю ± 1 мг, потім 
знову  встановлюють в утримувач зразка та повторно зважують. Проникність зразка 3 для водяної пари 5 
розраховується за формулою: 

1 096 ( )a aWVT
A

⋅ −
=  

де  VT – швидкість проходження водяної пари, г/м2/доба; 
а1 – маса зразка після випробовування, г; 

а0 – маса зразка після випробовування, г; 
A – площа зразка, м2; 
Оскільки одяг, як правило, представляє собою багатошаровий комплект, представляє інтерес  

 

визначення не тільки паропроникності матеріалі, але й 
значення температури та вологості в прошарках пакету. 
Найчастіше досліджуються процеси переносу водяної 
пари через пакет матеріалів, які розташовуються над 
поверхнею, що імітує зволожену шкіру (дзеркало води, 
зволожений фільтрувальний папір або керамічний 
фільтр). Градієнт температур (близько 130С) задається, як 
правило, рівний тому, що виникає за нормальних умов 
між тілом людини і навколишнім середовищем. У різних, 
іноді дуже складних варіантах апаратурного оформлення 
(наприклад, рис. 3), цей метод [10] досить повно 
характеризує гігієнічні властивості матеріалів. Перевага 
подібних досліджень полягає в їх простоті, високій 
відтворюваності результатів, надійності і низькій 
вартості.  

 
Рис. 3. Схема дифузійної колони 

Об’єкти та методи дослідження.   
Для дослідження розподілу значень температури та відносної вологості у повітряних прошарках 

пакету одягу, який складається з поліефірної курточної тканини щільного ткацтва та трьох видів 
трикотажних полотен, які використовуються для натільної білизни, нами було використано спеціально 
розроблену установку.  

Виклад основного матеріалу  
Особливістю розробленої установки [11] є можливість дослідження температури та вологості в 

прошарках пакету одягу. Установка складається з металевого циліндра, який складається із набірних кілець, 
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що щільно закріплюють зразки білизняного трикотажу (шар  l1) та курточної тканини (шар  l2) на відстані по 
10 см між собою l02 та над дзеркалом водяної поверхні l01, розташовується над ємністю, яка заповнена 
пінополіуретаном і залита водою. Температура води в ємності за допомогою термостату підтримується на 
рівні 33±10С. Температура і вологість в кожному повітряному прошарку пакету одягу визначається, 
виходячи із значень термоЕРС мідь-константанових термопар, з наступною математичною обробкою 
отриманих результатів.  Цей метод дозволяє забезпечити високу точність вимірювання без порушення ходу 
експерименту і забезпечує можливість вимірювання малих градієнтів температури і вологості між шарами 
матеріалу в пакеті, без додаткового градуювання датчиків.  

Значення температури Т, 0С та відносної вологості повітря φ,% у 
повітряних прошарках l01 (між поверхнею води і матеріалом підкладки) 
та l02 (між матеріалом підкладки та тканиною верху) отримані 
розробленим методом вимірювання, для трьох варіантів пакетів. В 
якості матеріалів верха використано плащова тканина арт. ТК122001 
(100% ПЕ), для матеріалів підкладки були обрані трикотажні полотна 
різного сировинного вмісту та переплетення: №1 – інтегрований 
трикотаж чеського виробництва, який складається з бавовняних та 
поліпропіленових ниток у співвідношенні 50:50, №2 – трикотажне 
полотно, переплетення гладь  (100% ПП), №3 – трикотажне полотно 
переплетення гладь (100% бавовни) (табл. 1). У приміщенні (шар 
 

 
Рис. 4. Схема зборки досліджуваного 

пакету одягу 

повітря l03) підтримувалася постійна температура 22±10С і відносна вологість повітря 65±2%. 
 

Таблиця 1 
Значення температури та вологості у повітряних прошарках пакетів одягу 

Температура, Т, 0С 
Відносна вологість 

повітря, 
φ, % № 

п/п 

Склад пакету: 
тканина верху – 
тканина арт. 
ТК122001; 
білизняний 

шар: 

Сировинний 
вміст 

l01 l02 l01 l02 

1 Інтегрований 
трикотаж 

50 % бавовни, 
50% ВПП  28,8 26,6 92,2 86,7 

2 Трикотажне 
полотно 

100% ВПП  28,1 26,2 94,2 83,7 

3 Трикотажне 
полотно 

100% бавовна 29,3 26,9 94,7 87,0 

 
Аналіз отриманих даних (табл. 1) дає підставу очікувати, що найменш комфортні умови 

експлуатації пакету одягу створюються при використанні в якості білизняного шару трикотажного 
бавовняного полотна. Адже значення температури та вологості повітря у повітряному прошарку l01, який 
імітує в одязі прошарок між зволоженим (спітнілим) тілом людини і білизною, є найбільш високим з усіх 
досліджуваних варіантів пакетів. Найменші значення температури в повітряних прошарках фіксується при 
використанні трикотажу, отриманого з ультра тонкого поліпропіленового волокна. Показник відносної 
вологості в шарі l01 в такому пакеті доволі високий (34,7%), але найменше з усіх отриманих значень 
вологості в прошарку l02. Це дає підставу вважати, що в такій системі за рахунок градієнту вологості буде 
створюватися потік переносу зволоженого повітря від найближчого до тіла мікрокліматичного прошарку, 
що відповідно буде забезпечувати комфортність виробу. 

Висновки 
Проаналізовано існуючі вітчизняні та міжнародні стандартизовані та вдосконалені методики 

визначення показників вологопереносу через матеріали та пакети матеріалів для одягу.  
З використанням розробленої установки проведено визначення показників температури та відносної 

вологості в прошарках пакетів одягу. 
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УДК 685.31 
А. В. ВДОВЕНКО, В. П. КОНОВАЛ, В. П. КЕРНЕШ 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОП  
ДІТЕЙ 10–11 РОКІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 
В статті наведено матеріали антропометричних досліджень стоп дітей віком 10–11 років Південного 

регіону України. Проведено співставний аналіз отриманих даних з даними попередніх досліджень Західного регіону 
України та з даними антропометричних досліджень Фарнієвої О. В. (1980 р.), які на даний час є базовими для 
проектування колодок. Виявлено достатньо суттєві розбіжності у відповідних параметрах стоп дітей цих 
регіонів, що вказує на неможливість використання одних і тих самих колодок для виготовлення взуття 
хлопчикам та дівчатам Південного та Західного регіону України.  

Отримані результати ще раз підтверджують необхідність перегляду діючих нині у виробництві колодок 
на нові, які будуть розроблені та виготовлені на основі даних нових антропометричних досліджень стоп хлопців 
та дівчат для даної вікової групи. 

Ключові слова: антропометричні дослідження, стопа, розміри, довжина, ширина, обхват. 
 

A. V. VDOVENKO, V. P. KONOVAL, V. P. KERNESH 
Kyiv National University of Technologies and Design 

 
ANTHROPOMETRIC RESEARCHES OF 10–11 YEARS OLD CHILDREN’S FEET IN SOUTHERN UKRAINE 

 
Abstract – The article deals with represents the anthropometric research of the children feet aged 10–11 years of Southern 

Ukraine. Comparative analysis of the handled data from previous research studies of Western Ukraine with data of anthropometric research 
of A. Farniyevoyi (1980) was conducted. Currently these data are the base for designing lasts. This paper detects considerable difference in 
the corresponding parameters of the children feet in these regions, indicating the impossibility to use the same lasts for manufacturing shoes 
for boys and girls in Southern and Western Ukraine. 

These results reaffirm the need to review existing in production lasts to the new one which will be developed and manufactured on 
the basis of new anthropometric studies of boys and girls feet for this age group. 

Keywords: anthropometric research, feet, dimensions, length, width, girth. 
 

Вступ 
Стопа дитини є унікальним органом опори та руху і характеризується складною структурою. 

Пропорції дитячої стопи, її форма і структура постійно змінюються. Для кожного з періодів розвитку стоп 
потрібні свої фасони колодок і моделі взуття, що враховують вікові особливості дітей. Виникнення і 
розвиток деформації стоп значною мірою пов'язано з використанням в дитячому віці взуття, форма, розміри 
і конструкція якого не враховують анатомо-фізіологічних особливостей окремих груп стоп дітей [1]. 
Використання незручного та нераціонального взуття може призвести до виникнення захворювань організму 
в цілому чи будь-яких його органів, так як плантарна поверхня стопи людини містить 72 000 рефлекторних 
точок, пов’язаних з усіма органами та частинами тіла людини. 

Відомо, що передумовою виробництва раціонального дитячого взуття є наявність необхідної 
числової  інформації про форму  та розміри стопи. Зміни формо-розмірів стопи дітей, внаслідок 
демографічних процесів та процесу акселерації передбачають проведення періодичних додаткових 
антропометричних досліджень. За результатами попередніх досліджень встановлено, що для оновлення 
антропометричних стандартів необхідно повторно проводити вимірювання через кожні 10–15 років. 

Результати антропометричних досліджень набули особливого значення після переходу до масового 
виробництва взуття в промислових умовах. Масове виробництво для невідомого споживача вимагає точних 
відомостей про розміри й будову стоп майбутніх споживачів взуття. Без таких знань важко виготовляти 
взуття навіть відповідних розмірів (тобто довжини й повноти). Вирішити цю проблему можливо шляхом 
масових обмірів стоп і групування їх на цій основі, тобто розробки розмірної типології. Кількість 
типорозмірів повинна бути такою, щоб, з одного боку, задовольнити населення зручним взуттям, а з іншого 
– не ускладнювати організацію масового його виробництва. 

 
Постановка проблеми 

Особливо велике значення має створення раціонального взуття для ще несформованих стоп дітей. 
Відомо, що останні масові дослідження стоп дітей на території України проводились у 80-х роках минулого 
століття і частково у 2000 роках кафедрою КТВШ КНУТД старшої вікової групи. Тому метою наших 
досліджень було проведення антропометричних обмірів стоп дітей з подальшим виділенням, групуванням 
(типології за віковим і статевим поділом) та для отриманих даних для проектування колодок і взуття для 
вказаних груп населення. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження 

Обміри стоп хлопчиків та дівчаток 10–11 років проводилися за завданням Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України в навчальних закладах Південного регіону України за контактною 
методикою та типовою програмою. Всього було обміряно біля 300 стоп хлопчиків та дівчаток 10–11 років. 
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При цьому по кожній стопі визначалося біля 50 параметрів (довжинних, широтних – на стопомірі і за 
плантограмою – висотних та обхватних). 

Обробка отриманих даних проводилася статистично-математичним методом з використанням ПК 
(програм Microsoft Office Excel та «STAT» на базі Microsoft Office Access). По кожному розмірному 
параметру визначались: середнє арифметичне значення xM , середнє квадратичне відхилення xσ , 

статистична помилка середніх xm , асиметрія А, ексцес Е, коефіцієнт варіації ν , та ін. Результати 
статистично-математичної обробки основних антропометричних параметрів стоп хлопців та дівчат наведені 
в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Основні антропометричні параметри стоп дітей 10–11 років Південного регіону України 
Хлопчики Дівчатка 

Морфометричні параметри стоп xM , 
мм xm  xσ , 

мм 
ν ,% xM , 

мм xm  xσ , 
мм 

ν ,% 

Довжина стоп: (стопомір) 229,1 0,9 11,4 5,1 224,5 0,7 13,1 5,8 
по плантограмі: 230,6 0,9 11,3 5,2 227,8 0,7 12,9 5,7 
до початку відбитка 12,2 0,2 2,2 7,9 11,8 0,1 9,8 8,4 
до найширшого місця п`ятки 41,3 0,4 4,8 6,7 38,7 0,2 8,6 4,8 
до центра зовнішньої щиколотки 56,1 0,7 8,5 5,1 49,4 0,4 6,2 6,5 
до центра внутрішньої щиколотки 70,5 0,9 9,6 5,1 64,2 0,4 7,2 5,2 
до зовнішнього  пучка 144,8 0,9 9,9 7,7 142,5 0,5 9,0 6,2 
до середини пучків 156,5 0,8 9,3 5,9 154,8 0,5 9,4 6,1 
до внутрішнього пучка 167,9 0,8 9,3 5,6 167,4 0,6 8,2 6,1 
до кінця 5-го пальця 182,8 0,8 9,2 5,6 182,3 0,6 9,3 6,2 

Д
ов
ж
ин
ні

 

до центра відбитка 1-го пальця 207,6 0,9 8,0 5,3 207,0 0,8 9,4 6,5 
Ширина п`ятки (стопомір) 57,3 0,5 6,0 6,4 55,2 0,3 5,7 5,3 
по плантограмі:         
по контуру 62,6 0,4 5,1 5,2 60,3 0,2 4,5 4,4 
по відбитку 43,7 0,4 4,5 7,3 42,6 0,3 4,2 4,9 
Ширина пучків (стопомір) 77,7 0,4 5,4 6,9 76,5 0,3 6,1 3,9 
зовнішнього пучка:         
по контуру 86,7 0,5 6,0 6,9 84,6 0,4 5,9 3,4 
по відбитку 57,9 0,9 7,4 5,7 54,1 0,7 7,8 4,7 
середини пучків:         
по контуру 88,6 0,4 5,1 5,7 86,5 0,3 5,9 3,8 
по відбитку 70,2 0,6 6,71 4,6 67,9 0,3 6,0 4,9 
внутрішнього пучка:         
по контуру 90,2 0,4 4,8 5,3 87,9 0,3 5,9 6,7 

Ш
ир
от
ні

 

по відбитку 69,5 0,6 6,7 4,7 66,0 0,4 6,5 9,9 
Висота до найвищої точки:         
першого пальця 17,1 0,2 2,5 5,8 16,9 0,2 2,7 5,7 
п`ятого пальця 17,8 0,2 2,6 5,8 17,6 0,1 2,3 3,8 
головки 1-ї плеснової кістки 31,0 0,3 3,1 6,0 30,6 0,2 3,2 4,5 
головки 5-ї плеснової кістки 21,8 0,2 2,4 5,2 21,2 0,2 2,7 6,9 В

ис
от
ні

 

до точки згину стопи 66,7 0,5 5,6 4,3 65,1 0,3 6,1 5,4 
Обхват:         
по внутрішньому пучку 215,9 0,1 1,6 7,5 210,1 0,8 7,4 6,9 
по середині пучків:         
опора 208,4 0,7 11,6 6,1 208,4 0,7 11,6 6,1 
вис 202,5 0,8 12,9 5,8 202,5 0,8 12,9 5,8 
         
по зовнішньому пучку 211,8 0,8 12,5 4,8 211,8 0,8 12,5 4,8 
п`ятки/згин         
опора  291,5 1,0 8,3 6,3 291,5 1,0 8,3 6,3 

О
бх
ва
тн
і 

вис 282,8 1,1 8,9 6,7 282,8 1,1 8,9 6,7 
Кут відхилення 1-го пальця, град. 6,7 0,5 9,9 5,9 8,7 0,3 5,7 5,1 
Кут положення носкової частини, град. 166,2 0,6 6,7 4,0 169,3 0,3 5,4 3,2 
Кут положення п’яткової частини, град. 13,61 0,4 6,8 5,1 11,3 0,2 4,2 7,4 

 
У таблиці 2 наведені результати порівняльної характеристики основних морфометричних 

показників стоп хлопців та дівчат Південного регіону України, Західного регіону України та з даними 1980 
року. 
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Таблиця 2 
Порівняльна характеристика основних морфометричних параметрів стоп хлопців та дівчат 10–11 
років Південного регіону з даними досліджень Західного регіону та з даними досліджень 1980 року 

Дані 
досліджень 

1980 р. 

Дані 
досліджень 
Південного 
регіону 

Дані 
досліджень 
Західного 

регіону (2011 
р.) 

Відхилення 
(порівняння 

Південного регіону 
з даними 1980 р.) 

Відхилення 
(порівняння 
Південного 

регіону з даними 
Західного 
регіону) 

абс., мм відн., % абс., мм відн., 
% 

Морфометричні 
параметри стоп, мм 

Д
ів
ча
та

 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
та

 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
та

 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
та

 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
та

 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
та

 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
та

 

Х
ло
пц
і 

Довжина:               
стопи 226,2 226,9 227,8 230,6 225,4 227,8 1,6 3,7 0,7 1,6 2,4 2,8 1,1 1,2 
до внутрішнього пучка 164,4 165,4 167,4 167,9 163,9 167,1 3 2,5 1,8 1,5 3,5 0,8 2,1 0,5 
до зовнішнього пучка 137 136,8 142,5 144,8 140,3 139,8 5,5 8 3,9 5,5 2,2 5,0 1,5 3,5 
до найширшого місця 
п’ятки 37,8 38,2 38,7 41,3 36,8 40,0 0,9 3,1 2,3 7,5 1,9 1,3 4,9 3,1 

Ширина:               
по середині  пучків 
(відбиток) 67,1 67,35 67,9 70,2 66,9 66,4 0,8 2,85 1,2 4,1 1,0 3,8 1,5 5,4 

по середині  пучків 
(контур) 80,8 81,7 86,5 88,6 84,3 84,0 5,7 6,9 6,6 7,8 2,2 4,6 2,5 5,2 

п’ятки (відбиток) 44,6 46,0 42,6 43,7 41,4 44,3 -2 -2,3 4,7 5,3 1,2 -0,6 2,8 1,4 
п’ятки (контур) 58,4 59,3 60,3 62,6 58,5 62,1 1,9 3,3 3,2 5,3 1,8 0,5 3,0 0,8 
Обхвати:               
по внутрішньому пучку 202,05 198,4 210,1 215,9 203,0 208,5 8,1 17,5 3,8 8,1 7,1 7,4 3,4 3,4 
по зовнішньому пучку 202,35 198,2 211,8 211,8 206,9 211,9 9,5 13,6 4,5 6,4 4,9 -0,1 2,3 0,0 
через п’ятку і згин 281,0 278,2 291,5 299,5 288,7 296,4 10,5 21,3 3,6 7,1 2,8 3,1 1,0 1,0 
Висота:               
першого пальця 20,6 19,6 16,9 17,1 15,6 16,1 -3,7 -2,5 21,9 14,6 1,3 1,0 7,7 5,8 
головки першої 
плеснової кістки 31,9 28,1 30,6 31,0 30,0 30,6 -1,3 2,9 4,2 9,4 0,6 0,4 2,0 1,3 

до точки згину 65,2 65,1 65,1 66,74 70,2 70,2 -0,1 1,64 0,2 2,5 -5,1 -3,5 7,8 5,2 
Кут відхилення  
1-го пальця, град. 6,2 5,2 8,7 6,7 9,4 7,1 2,5 1,5 17,2 22,4 -0,7 -0,4 8,0 6,0 

 
Як видно з таблиці 2, простежується така тенденція: стопи хлопців та дівчат сьогодні в порівнянні з 

даними досліджень 1980 року в основному збільшуються за всіма параметрами. Але при цьому 
спостерігається невелике зменшення ширини п’ятки у хлопчиків та дівчат, а також збільшення ширини 
пучків.  

Співставлення отриманих даних з даними антропометричних досліджень Фарнієвої О. В. (1980 р.) 
[2], які на даний час є базовими для проектування колодок, що діють зараз у промисловості, показало, що:  

- cтопи дівчат Південного регіону більші за довжиною на 1,6 мм та за усіма довжинними 
параметрами на 1–4% більші; 

- стопи хлопців Південного регіону більші на 3,7 мм (1,6%) за довжиною та на 1–8% більші за 
всіма довжинними параметрами;  

- ширина п’ятки по контуру збільшилась у хлопців на 3,3 мм (5,3%), а у дівчат – 1,9 мм (3,2%);  
- ширина пучків також збільшилась у хлопців на 6,9 мм (7,8%), а у дівчат – 5,7 мм (6,6%); 
- обхвати по внутрішньому пучку збільшилися у хлопчиків на 17,5 мм (8,1%), у дівчат – на 8,1 

мм (3,8%); обхвати по зовнішньому пучку збільшилися у хлопчиків – 13,6 мм (6,4%), у дівчат –  на 9,5 мм 
(4,5%); обхвати через п’ятку і згин стопи збільшилися у хлопчиків на 21,3 мм (7,1%), у дівчат – 10,5 мм 
(3,6%); 

- висота першого пальця зменшилися у дівчат на 3,7 мм (21,9%), у хлопчиків – на 2,5 мм (14,6%);  
- кут відхилення 1-го пальця більший, як у хлопців так і у дівчат, на 1,5 мм та 2,5 мм, відповідно, 

тобто на 22,4% та 17,2%, що ще раз підтверджує занадто завужену носкову частину в сучасному дитячому 
та підлітковому взутті. 

Отже, порівнявши отримані дані з даними 1980 р., видно, що стопи хлопців збільшились за 
довжиною майже на один розмір, а стопи дівчат збільшились на 1,6 мм; стопи як у хлопців, так і у дівчат 
стали більш розпластаними, тобто за шириною в пучках збільшились в середньому на 6–8%, а шириною 
п’ятки зменшились в середньому на 3–5%; як у хлопців так і у дівчат збільшились обхват по внутрішньому 
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пучку на 3–8% та кут відхилення 1-го пальця став більший на 17–22%, що говорить про розвиток гіпертрофії 
головки першої плеснової кістки за рахунок завуженої носкової частини у сучасному взутті. 

Співставлення отриманих даних антропометричних досліджень Південного регіону з даними 
Західного регіону дозволили виявити, що стопи:  

- стопи дівчат 10–11 років Південного регіону більші за довжиною в середньому на 2,4 мм (1,1%) 
ніж стопи дівчат того ж віку Західного регіону України; 

- стопи хлопців Південного регіону більші на 2,8 мм (1,2%) за довжиною ніж стопи хлопчиків 
Західного регіону; 

- ширина пучків по контуру у дівчат збільшилась на 2,2 мм (2,5%) в порівнянні з Західним 
регіонами, а у хлопців збільшилась на 4,6 мм (5,2%) в порівнянні з Західним регіоном; 

- висоти:  першого пальця збільшилися у дівчат на 1,3 мм (7,7%), а у хлопців на 1,0 мм (5,8%) в 
порівнянні з Західним регіоном; висота точки згину зменшилися на 3,5 мм (5,2%) у хлопчиків та на  
5,1 мм (7,8%) у дівчат Західного регіону;  

- обхвати по внутрішньому пучку збільшилися у дівчат на 7,1 мм (3,4%) та у хлопчиків 7,4 мм 
(3,4%) в порівнянні з Західним регіоном і т.д.   

Таким чином можна зробити висновки, що стопи дітей у різних регіонах України значно 
відрізняються за всіма параметрами (довжинними, широтними, обхватними).  

 
Висновки 

 
1. Зміни формо-розмірів стопи дітей, внаслідок демографічних процесів та процесу акселерації 

передбачають проведення періодичних додаткових антропометричних досліджень через кожні 10–15 років. 
Аналогічні дослідження стоп дітей Південного регіону України з метою встановлення можливостей 
використання ідентичних колодок для виготовлення відповідного взуття до цього не проводилися, тому 
тема роботи є актуальною.  

2. Кафедрою КТВШ КНУТД за завданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
були проведені антропометричні дослідження стоп хлопчиків і дівчаток віком 10–11 років в Південному 
регіоні України за контактним методом і типовою програмою. Під час проведення досліджень було 
обміряно близько 300 стоп дітей. Для кожної стопи визначалося близько 50 параметрів (довжинних, 
широтних – на стопомірі і за плантограмою – висотних та обхватних). Обробка отриманих даних 
проводилася статистично-математичним методом з використанням ПК (програм Microsoft Office Excel та 
«STAT» на базі Microsoft Office Access). 

3. Проведений співставний аналіз отриманих даних досліджень стоп Південного  регіону України з 
даними попередніх досліджень Західного регіону України та з даними антропометричних досліджень 
Фарнієвої О. В. (1980 р.), які на даний час є базовими для проектування колодок, що діють зараз у 
промисловості.  

4. Отримані результати ще раз підтверджують необхідність перегляду діючих нині у виробництві 
колодок на нові, які будуть розроблені та виготовлені на основі даних нових антропометричних досліджень 
стоп хлопців та дівчат для даної вікової групи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ КОЛЕКЦІЇ У РОЗРОБЦІ СЕЗОННИХ 
КОМПЛЕКТІВ ОДЯГУ ДЛЯ ДІВЧАТОК МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Виконано перехресний аналіз статистичних даних з промислового асортименту одягу для дівчаток 

молодшого шкільного віку з метою поєднання в комплекти. Сформовані асортиментні колекції (АК) за сезонами. 
Розроблена структурна схема формування раціонального гардеробу для дівчаток молодшої шкільної групи. 

Ключові слова: асортиментна колекція, сезон, комплект одягу, раціональний гардероб, дівчатка 
молодшого шкільного віку. 
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APPLICATION OF ASSORTMENT COLLECTION IN DEVELOPING OF SEASONAL OUTFIT FOR GIRLS IN 
PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Abstract – Research purpose is forming of assortment collection for the girls of primary school age on principles of seasonal 

completeness of the clothes. The aim of the study is research of assortment units of clothes for girls recognition to the vector of setting and 
development of model of grant information for creation of assortment collection after signs to the wardrobe. 

The cross analysis of statistical data is executed from the industrial assortment of clothes for the girls of primary school age with 
the purpose of combination in complete sets. Assortment collections (AK) are formed after seasons. The flow diagram of forming rational a 
wardrobe is developed for the girls of primary school group. 

As a result of cross analysis of assortment units of clothes for the girls of primary school age the model of forming rational a 
wardrobe is developed taking into account a hierarchy in seasonal assortment collections of clothes. Morphological analysis collections 
assortment by image source model forms should be performed tiered silhouette features forms, namely, the length and the main lines of 
horizontal articulation product 

Keywords: assortment collection season outfit, rational wardrobe, girls of primary school age. 
 

Постановка проблеми 
Однією з головних вимог, які пред’являються до асортименту продукції, що випускається, є 

високий рівень її якості і конкурентоспроможності при мінімальній собівартості, а також відповідність моді, 
з урахуванням запитів споживача. Для підвищення ефективності виробництва швейним підприємствам 
необхідно вирішити проблему формування оптимального асортименту одягу не тільки для дорослих, але й 
для дітей. 

З позиції теорії системного підходу асортимент одягу є складним технічним об’єктом, який має 
великий об’єм завдань з аналізу проектних ситуацій і багатокритеріальності рішення [1]. Це повинен бути 
добре організований, динамічний, безперервно здійснюваний і кваліфіковано виконуваний процес, який 
орієнтований на реальну ринкову ситуацію. Отже, використання інформаційних технологій як засобу 
підтримки процесу прийняття управлінських рішень на засадах цільового маркетингу є актуальним. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Дитячий одяг є незаповненою нішею на ринку, про що свідчать дослідження [2, 3, 6]. 
Питання прогнозування розвитку асортименту одягу для дітей шкільного віку розглянуто у [2] з 

позицій визначення класифікаційних ознак за сезоном, застосуванням, призначенням. В дослідженнях [4, 5] 
сегментація споживчого ринку у віковому періоді визначена для молодшого шкільного віку, деяких 
розглянуті проектні рішення шкільної форми. Однак завдання формування гардеробу для дівчаток з 
урахуванням більшого різноманіття асортименту не розглядались. 

 
Мета і завдання дослідження 

Метою дослідження є формування асортиментної колекції для дівчаток молодшого шкільного віку 
на засадах сезонної комплектності предметів одягу. 

Завдання дослідження: 
- дослідження асортиментних одиниць одягу для дівчаток з урахуванням вектору призначення; 
- розробка моделі надання інформації для створення асортиментної колекції за ознаками 

гардеробу. 
 

Виклад основного матеріалу 
Промисловий асортимент (ПА), як комплексний об’єкт проектування, може бути представлений у 

вигляді ієрархічної структури, який включає чотири рівні: об’єкт в цілому – асортимент одягу (ПА), 
асортиментні групи (АГ), асортиментні одиниці (АО) і ознаки одягу (ОО) [7]. 

 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 42 

ПРОМИСЛОВИЙ АСОРТИМЕНТ (ПА) 

Властивості 

Інформація 

Елементний склад: 
верхній пальтово-костюмний і платтяно-блузковий асортимент 

Споживчі, техніко-економічні властивості 
Напрямок використання: побутовий 

ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД 

АСОРТИМЕНТНА ГРУПА (АГ) 

Властивості 

Інформація 

Елементний склад: 
плечовий, поясний 

Функціональні ознаки: призначення, сезон, статево-вікова ознака 
Техніко-економічні властивості: технологічність, матеріаломісткість, ціна 

ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД 

АО 1 АО 2 АО 3 АО 4 

Пальто Куртка Жакет Сукня 

ОЗНАКИ ОДЯГУ 
Ознаки матеріалів, антропометричні, художньо-
конструктивні ознаки, режими і методи 
технологічної обробки 

 
Рис. 1. Структурна схема надання інформації про асортимент одягу для дівчаток молодшого шкільного віку 
 
В дослідженнях використані результати аналізу асортименту одягу за ознаками сезонності і 

призначення, починаючи з асортиментної групи. 
Перехресний аналіз асортименту містить статистичні дані з інтернет-магазинів та результатів 

анкетування батьків дітей. 
Виявлено, що гардероб дівчинки молодшого шкільного віку складається з двох груп виробів: 

трикотажних та швейних. Трикотажні вироби займають 37,55 % від загального об’єму гардеробу, швейні 
вироби – 62,45 %. І трикотажні, і швейні вироби розрізняються залежно від сезону – літні, демісезонні та 
зимові. До швейних виробів входить одяг двох конструктивних груп – плечовий – 35,89 % і поясний – 
26,52 %, до трикотажних виробів входить одяг плечової конструктивної групи – 37,55 %. 

За дослідженням поясний одяг у гардеробі дівчинки займає 24,96 %, плечовий 75,04 %, причому з 
них 37,55 % займає плечовий трикотажний одяг. Це говорить про те, що різноманіття у гардеробі 
досягається за рахунок різних за кольором, і кроєм гольфів – 10,93 %, блузок – 9,37 %, кофт на застібці – 
7,89 %, футболок – 7,81 %, топів – 4,68 %, светрів і кофт – 3,12 %. У гардеробі дівчинки встановлена 
взаємодія групи трикотажних і швейних виробів, як результат – створення компромісних комплектів одягу 
залежно від сезону. 

Перспективним у формуванні гардеробу для дівчаток є поєднання асортиментних одиниць за 
принципом комплектності. 

Комплектність – це сукупність предметів одягу, які складають єдине ціле, і в той же час допускають 
заміну одного з них без порушення гармонії. Предмети одягу в комплекті, як правило, зв’язані єдністю 
силуету, пропорціями, кольоровим поєднанням, оздобленням. Вироби в комплекті узгоджені між собою, але 
не підкорені один одному. Заміна одного виробу повинна бути рівноцінною за художнім оформленням і 
силуетом [8]. Комплекти для дітей зручні і практичні, дозволяють подовжити термін експлуатації виробів і 
досягнути максимальної різноманітності в гардеробі дівчинки. 
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Виконаний аналіз поєднання асортиментних одиниць у комплекти одягу показав, що поєднання 
відбувається на основі двох типів – сезонного (I) та позасезонного (II). Перший тип включає в себе три 
варіанти. Перший варіант поєднання складає 74 % від загальних варіантів сезонного типу поєднань – це 
поєднання одягу типу пальта та одягу типу штанів, спідниці або комбінезону. Наприклад, блузка та штани, 
або блузка та спідниця. Другий варіант складає 18 % – це поєднання одягу типу пальта та типу пальта. 
Наприклад, блузка та сарафан, жакет та сукня. Третій варіант складає 12 % – це одяг типу пальта. Показує 
існування самостійних асортиментних одиниць, зокрема сукня, сарафан. Другий тип поєднання – сезонне. 
Його суть – доповнення комплектів, які в цьому випадку ототожнюються з поняттям «костюм», складених 
за першим типом поєднання – позасезонним, шляхом нашарувань верхнім одягом – пальтом, курткою тощо. 

Комплексним об’єктом формування асортименту виробничого рівня є асортиментна колекція (АК) 
моделей одягу. Асортиментна колекція виступає як сукупність виробів різноманітних видів у рамках однієї 
асортиментної групи, а конкретні моделі цієї колекції – як асортиментні одиниці. Структура асортиментної 
групи формується на всіх рівнях декомпозиції з урахуванням тенденцій моди, переваг різних груп 
споживачів і технологічних можливостей виробництва 

Асортиментна колекція може бути оформлена у вигляді асортиментних груп, які утворюють 
типокомплект одягу [9]. 

Враховуючи прогноз розвитку асортименту одягу для дівчаток молодшого шкільного віку, 
сформована асортиментна колекція одягу у вигляді асортиментних груп, яка враховує можливість 
застосування принципу функціональної типізації. 

Виходячи із ієрархічної структури побудови асортиментної колекції, за результатами аналізу 
промислового асортименту та анкетування батьків дітей створені окремі блоки в яких врахована ознака 
сезонності (рис. 2– 4). 

 

Асортиментна колекція 

Одяг типу пальто Одяг типу штани Одяг типу спідниці 

Сарафан 
Штани Бриджі Шорти Спідниця 

колекція 

Матеріали, антропометричні характеристики, 
художньо-конструктивне рішення, режими і 
методи технологічної обробки 

Сукня 
Блузка 

 
Рис. 2. Ієрархічна схема АК літнього одягу для дівчаток молодшого шкільного віку 

 

 

Асортиментна колекція 

Одяг типу пальто Одяг типу штани Одяг типу спідниці 

Пальто 

Куртка 

Жакет 

Сарафан Блуза 

Штани Спідниця 

Матеріали, антропометричні характеристики, 
художньо-конструктивне рішення, режими і 
методи технологічної обробки 

Капрі 

 
Рис. 3. Ієрархічна схема АК демісезонного одягу для дівчаток молодшого шкільного віку 
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Одяг типу пальто Одяг типу комбінезон Одяг типу штани Одяг типу спідниці 

Пальто Куртка Сарафан Штани Спідниця 
колекця 

Напівкомбінезон 

Матеріали, антропометричні характеристики, 
художньо-конструктивне рішення, режими і 
методи технологічної обробки 

Асортиментна колекція 

 
Рис. 4. Ієрархічна схема АК зимового одягу для дівчаток молодшого шкільного віку 

 
Основний базовий гардероб виділено за зустрічністю понад 90 % у поєднаннях в комплект (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Формування базового гардеробу дівчинки молодшого шкільного віку 

Базовий гардероб 
Основний 

Зимовий Демісезонний Літній 

Штани 

Светр 

Гольф 
 

 
Штани 

Блузка Жакет 

Спідниця 
Блузка 

Сарафан 
Гольф 

 

Футболка 
Шорти 

Топ 
Спідниця 

Топ 

Бриджі 
 

Додатковий 
Зимовий Демісезонний Літній 

Куртка Пальто 
 

Куртка 

Пальто 
 

Куртка-вітровка 
 

 
Комплект одягу для дівчинки молодшого шкільного віку сформовано за наступними категоріями. 
Низ. Поясні вироби – спідниці, штани, шорти, бриджі. 
Верх I. Плечові вироби, що одягають безпосередньо на тіло, – топ, майки, футболки, блузи, 

сорочки, туніки тощо. Вказані категорії, як правило, найбільш заповнені асортиментними одиницями. 
Верх II. Другий шар плечового одягу – це утеплення і нашарування. Зокрема, жакети, кардигани, 

жилети, светри, сарафани. 
Верх III. Третій шар плечового одягу – верхній одяг: пальто, куртки, плащі. 
Структурна схема формування раціонального гардеробу для дівчаток молодшої шкільної групи 

наведена на рисунку 5. 
Розроблена схема формування раціонального гардеробу дозволяє структурувати кожний 

конкретний гардероб дівчинки. Гардероб підібраний за вище розробленим порядком виключить наявність 
непоєднуваних одиниць одягу. Такий гардероб забезпечить комфортне існування дитини серед її однолітків 
у школі та у повсякденному житті, зменшить турботи батьків з приводу як гарно, недорого і модно одягти 
свою дитину. 

 
Висновки 

 
За результатами перехресного аналізу асортиментних одиниць одягу для дівчаток молодшого 

шкільного віку розроблена модель формування раціонального гардеробу з урахуванням ієрархії в сезонних 
асортиментних колекціях одягу. 

Морфологічний аналіз асортиментних колекцій за зображеннями форми першоджерела моделі 
доцільно виконати за рівневими ознаками силуетної форми, а саме, довжини та основними лініями 
горизонтальних членувань виробу. 
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Комплекти одягу для дівчинки 
Верх ІІІ Куртка. Пальто. Куртка-

вітровка 
Верх ІІ Кофта на застібці. Сарафан. 

Жакет. Светр 
Верх І Блузка. Гольф. Футболка. 

Топ. Сукня 
Низ Штани. Джинси. Шорти. 

Капрі. Бриджі. Спідниця. 
Напівкомбінезон 

Модний 
гардероб 

Модний 
гардероб 

Швейні вироби 
62,45% 

Трикотажні вироби 
37,55% 

  
Рис. 5. Структурна схема формування раціонального гардеробу для дівчаток молодшої шкільної групи 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ  
ВІБРАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ  
МАСЛОУТРИМУЮЧИХ ЛУНОК У ВУЗЛАХ ТЕРТЯ 

 
Запропоновано конструкцію вібраційного обладнання для нанесення маслоутримуючих лунок на шийках 

валів.  Визначено конструктивні залежності вузлів обладнання, які впливають на продуктивність роботи 
обладнання. Отримано залежності для розрахунку даних параметрів. 

Ключеві слова: вібраційне обладнання, маслоутримуючі лунки, форма насадка. 
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DESIGN FEATURES OF EQUIPMENT CONSTRUCTION OF VIBRATION UNITS  

FOR APPLYING OF OIL-KEEPING  HOLES IN FRICTION 
 
Annotation – The construction vibration equipment for coating oil-keeping holes on the neck shaft has been presented in the article. 

Structural dependency units equipment that affect the performance of the equipment and the dependencies for the calculation of these parameters 
have been defined. In order to increase the frequency of the vibration issue, respectively, and productivity, fluctuating camera is connected to a 
check valve with a working capacity. Thus vanishes are potential hydrocavitation in the nozzle when retracting liquid in fluctuating camera. In 
order to reduce energy costs for hydraulic Oprah invited to apply axial symmetric nozzle with a linear velocity distribution. An engineering 
design technique forms the inner surface of the nozzle axial symmetric with the development of technology for their manufacture have been 
presented in the article. 

Keywords: vibrating equipment, oil-keeping hole, nozzle shape. 
 

Вступ 
Одним з високоефективних та технологічно не складних способів рішення завдання покращення 

мастилоємкості поверхонь є формування системи мастильних канавок. У роботах Е. Фальца, Ф.Н. 
Авдонькіна, С. Радчика та інших пропонуються різні варіанти формування мастилоутримуючого профілю. 
Основою розробки ефективних рекомендацій з параметрів і характеристик профілю канавок є дослідження 
механіки руху мастила по поверхні. Окремі аспекти цього завдання розглядалися в дослідженнях Е.Л. Аеро, 
І.В. Вініченка, А.В. Радіоненка й ін.  

З аналізу виконаних досліджень з`ясовано, що основна причина значного зносу вузлів тертя є погані 
умови або невчасне змащування поверхонь та перехід на сухе тертя. Запропоновано технологічне вібраційне 
обладнання для нанесення маслоутримуючих лунок на поверхні шийки вала з урахуванням вже існуючих 
маслоутримуючих канавок на поверхні підшипника, які  у сукупності дають можливість утримання режиму 
гідродинамічного змащення або змішаного змащування.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Для поліпшення умов змащування одним з напрямків було створення певного мікрорельєфу на 
поверхнях ковзання, а саме на внутрішній поверхні підшипника. Позитивні результати цього аспекту були 
отримані в дослідженнях Кузменко А.Г., Дихи О.В. Бабака О.П. 

Для підвищення довговічності деталей машин при терті і зношуванні на їх поверхню додатково 
наносять різні маслоутримувальні мікро- і макрорельєфи. Чим надійніше утримується мастильний матеріал 
між контактуючими деталями, тим менше вони зношуються. Профіль поверхні відіграє тут головну роль. 
Створені при обробленні канавки на поверхні виконують функцію резервуарів для утримання і розподілу 
масла. За допомогою теоретичних досліджень, лабораторних і експлуатаційних випробувань визначається 
який тип, форма і глибина профілю яка є найприйнятнішими. 

Питання, пов'язані із створенням регулярних рельєфів, детально вивчені в роботах Ю.Г. Шнейдера 
[1], Л.Г. Одінцова [2] та інших авторів. Отримані при цьому канавки виконують функцію змащувальних 
кишень, що сприяють утриманню і розподілу масла в зоні тертя і, у такий спосіб, підвищенню 
зносостійкості сполучення в цілому. Маслоутримувальні канавки, як правило, змінюють геометрію поверхні 
матеріалів і, відповідно, несучу площу контакту при взаємодії з іншими поверхнями. Форма і розміри 
канавок визначаються технологією їх отримання. Для опису розподілу матеріалу в поверхневому шарі за 
наявності спеціальних рельєфів частіше за все застосовують стандартні параметри шорсткості і параметри 
опорних кривих профілю. У багатьох випадках глибина нанесених маслоутримувальних канавок значно 
перевершує висоту початкової шорсткості. В результаті геометрія маслоутримувального профілю може бути 
визначальною в процесі формування реального контакту. Для нанесення маслоутримувальних канавок на 
внутрішній поверхні застосовують спеціальні пристрої на універсальних верстатах методом вдавлювання 
робочого тіла або для нанесення маслоутримувальних канавок на зовнішній поверхні вала і для цього 
використовують вібраційні пристрої ударної дії при  обкочуванні поверхні шийки вала на токарному 
верстаті. 

 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 48 

Мета роботи 
Метою даної роботи є встановлення співвідношення конструктивних параметрів основних деталей 

вібраційного обладнання для дискретного нанесення маслоутримуючих лунок та створення інженерної 
методики проектування форми внутрішньої поверхні oсесиметричних насадків із рекомендацією 
розроблення технології їх виготовлення. 

 
Виклад основного матеріалу 

Нанесення маслоуторимуючих лунок на шийках валів пропонується за допомогою вібраційного 
обладнання, яке працює за імпульсно струменевим дискретним ефектом. 

Запропоноване обладнання відноситься до технології  нанесення маслоутримуючих лунок на 
поверхнях ковзання для зменшення сили тертя і зменшення зношування поверхонь тертя та може бути 
використана у легкої промисловості та інших галузях машинобудівного комплексу. 

Відомі конструкції обладнання для гідродробозміцнюючого оброблення поверхонь дробом або 
металевими кульками [3],  які містять: ванну, сопло, насосну станцію, розподільчу сітку, дріб який за 
допомогою постійного струменя рідини вдаряється по поверхні яка оброблюється. 

Недоліком таких конструкцій обладнання є постійна подача дробу, що призводить до співударів 
між робочими тілами та зниженню сили удару дробу по поверхні. 

Відома також установка [4], яка містить ванну, сопло, розподільчу сітку, вібропривод, який 
дозволяє подавати порціями рідину та металеві кульки до поверхні яка оброблюється. 

Недоліком такого устаткування є невисока силу удару кульок за невисокої частоти коливань 
приводу, а підвищення сили удару відповідно веде до збільшення глибини лунки, що є актуальною для 
твердих матеріалів та підвищення продуктивності процесу і залежить від збільшення швидкості струменю. 
Збільшення частоти коливань приводу веде  до збільшення швидкості рідини у насадку при втягуванні 
рідини крізь насадок і веде до збільшення розмірів газових пухирців в імпульсній камері та появи 
кавітаційних газових пухирців, що у свою чергу зменшують об’єм  рідини, яка втягується у камеру, та  
поява їх відіграє роль демпфера (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема виникнення газового демпфера в імпульсній  камері устаткування для нанесення лунок 

 
Запропоновано вібраційне обладнання [5] для нанесення маслоутримуючих лунок на шийках валів 

яке складається з ванни яка встановлена на камеру, мембрана якої з’єднана з вібраційним приводом. У ванні 
розміщено насадок із соплом, відокремлюючу сітку. На корпусі обладнання з метою обертання виробу 
встановлено опорні та обертаючі ролики з приводом. 

Особливістю конструкції вібраційного обладнання (рис. 2) є 
застосування зворотного клапана який з’єднує ванну з порожниною 
камери та з каналом насадка, а його прохідний діаметр виконано 
згідно залежності: 

нk dD )8,05,0( −= , (1)
де  kD  – прохідний діаметр зворотного клапана;  

нd  – внутрішній діаметр насадка на виході. 
Таким чином, при русі мембрани униз відкривається клапан і 

необхідна порція рідини  втягується крізь насадок та клапан з 
меншою швидкістю без виникнення кавітаційних газових пухирців. 
Завдяки їх відсутності не виникає демпфуючий ефект при русі 
 

 
Рис. 2.  Вузол вібраційного обладнання для 
утворення пульсуючого струменю рідини 

мембрани уверх в момент викиду рідини крізь насадок, а також збільшується об’єм рідини, який 
викидається крізь насадок, на величину об’єму газових пухирців, що призводить до збільшення швидкості 
рідини у насадку і відповідно  збільшується сила удару кульки. Застосування зворотного клапана також 
дозволяє підвищити частоту коливань приводу. 

Конструкція  вібраційного обладнання для нанесення маслоутримуючих лунок на шийках валів 
показана на рис. 3. Вона  складається із  з рами 1, на якій закріплено вібратор 2, з'єднаний з приводом 3. 
Камера 4 утворює з мембраною 5 пульсатор з насадком 6, На насадок 6 встановлена сітка 7 за допомогою  
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гайки 8, та сопло 9, на якому розташована трубка 
10 з отворами. На трубці 10 встановлено кільце 11 
із роздільною сіткою 12.  На камері 4, за допомогою 
насадка 5, закріплена ванна 13 і закрита кришкою 
14.  Через гумове кільце 15 оброблюваний виріб 16 
вводиться у ванну 13. У соплі 9 на сітці 7 
знаходяться металеві кульки 17. 

Ванна 13 залита рідиною  18. На плиті 19 
встановлено стійки 20 з опорними роликами 21 та 
стійки 22 з мотор-редуктором 23 та приводним 
роликом 24. На камері 4 у ванні 13 встановлено 
зворотний клапан 25 який каналами з’єднує ванну з 
порожниною камери 4 та з каналом насадка 6.  

Вібраційне обладнання працює наступним 
чином: на розподільну сітку 12 засипаються 
металеві кульки 17. У ванну 13 заливається робоча 
рідина. В отвір з гумовим кільцем 15 
встановлюється оброблюваний виріб 16. Вмикання 
приводу 3 приводить вібратор 2 до дії та спричиняє 
зворотно-поступний рух мембрани 5. При ході 
мембрани 5 вниз рідина засмоктується у камеру 4  
крізь сітку 7 та канал насадку 6 і  крізь отвір 
клапана 25. Металеві кульки 17 потрапляють у 
сопло 9 крізь отвори у трубці 10. При ході 
мембрани уверх виникає надлишковий тиск рідини, 
що утворює струмінь рідини, завдяки якому 
металеві кульки 17 виштовхується крізь трубку 10 
на виріб 16. При подальшій роботі вібратора 2 цикл 
повторюється і таким чином здійснюється 
поверхневе утворення лунок на виробі 16. Завдяки 
обертанню виробу в опорних 21 та привідному 24 
 

 
Рис. 3. Загальний вигляд вібраційного обладнання для 

нанесення маслоутримуючих лунок 

роликах відбувається утворення маслоутримуючих лунок по всієї поверхні шийки виробу. Частота 
обертання виробу залежить від частоти коливання проводу з умови відстані міх лунками до 2 мм, та 
знаходиться із залежності: 

D
Vn

⋅
⋅=

π
1000

, (2)

де  V  – лінійна швидкість поверхні виробу м/хв.  (від 1,2 м/хв до 2 м/хв); 
D  – діаметр шийки виробу мм. 
Запропонована конструкція вібраційного обладнання для нанесення маслоутримуючих лунок на 

шийках валів дає можливість підвищити силу удару металевих кульок та підняти продуктивність операції 
нанесення маслоутримуючого профілю за рахунок збільшення частоти коливань приводу. 

При проектуванні вібраційної гідродробоструминної техніки необхідно максимально 
використовувати потужність приводу. З аналізу продуктивності процесу нанесення лунок з’ясовано, що 
необхідно мати  для обладнання максимальну швидкість пульсуючого струменя при оптимальній частоті 
коливання мембрани. Це досягається певним співвідношенням конструктивних параметрів та підбором 
режимів роботи приводу. Також зменшення витрат енергії на місцеві опори сприяє підвищенню сили тиску 
струменя та також зростанню коефіцієнта корисної дії обладнання.  

Важливу увагу при проектуванні  устаткування слід приділяти вибору ефективної форми 
внутрішньої поверхні насадка, від чого значно залежить продуктивність устаткування, зменшуються 
енерговитрати на подолання гідравлічних опорів. Чим менший  гідравлічний опір насадка,  тим  більший 
коефіцієнт корисної дії обладнання (рис. 2). 

Існує досить багато різноманітних форм насадків [6]. Розглянемо окремі з них із характерно різною 
конфігурацією внутрішньої поверхні. Циліндричний насадок по внутрішній поверхні являє собою 
прямолінійну трубку, збільшує напір рідини, разом із тим дає значне зменшення швидкості витікання. 
Пояснюється це тим, що в місці стиснутого перетину струменя утворюється кільцевий «мертвий» простір, 
заповнений рідиною, яка знаходиться у вихороподібному коловому русі. Наявність останнього в поєднанні з 
явищами стиску і наступного розширення по довжині трубки  є основною причиною збільшення втрат на 
напір, отже й, зменшення швидкості витікання. У конічному звуженому насадку, який має вигляд 
осесиметричної, конічної трубки, звуженої в кінці, втрати напору виявляються меншими, ніж в 
циліндричному насадку, водночас при більших вихідних швидкостях, разом із тим, характеризується 
меншими в порівнянні з циліндричними насадками витратами рідини. В конічному розширеному насадку, 
що являє собою осесиметричну, конічну трубку, розширену наприкінці, швидкість у вихідному перетині є 
значно меншою, ніж у всіх попередніх випадках. Причиною цього є великі втрати напору при різкому 
стиску й розширенні струменя в самому насадку. Витрата рідини в такому насадку, навпаки, різко 
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збільшується. Коноїдальні насадки мають форму, наближену до форми струменя рідини, що витікає крізь 
отвір у тонкій стінці, тому вони дають найбільші вихідні швидкості й витрати, однак порівняно рідко 
застосовуються на практиці у зв’язку із складністю їх виготовлення. 

Проаналізувавши вищевикладене, зазначимо, що найефективнішу форму внутрішньої поверхні 
насадка, що відповідає вимогам до устаткування кулькоструминного нанесення лунок, мають коноїдальні 
насадки, однак їх  практичне застосування обмежене через складнощі розрахунку їх внутрішньої форми. 
Крім того, слід звернути увагу на те, що осесиметричні насадки є найпростішим і загальним різновидом 
коноїдальніих насадків. 

Пропонується провести аналітичні дослідження для створення інженерної методики проектування 
форми внутрішньої поверхні осесиметричних насадків і розроблення  рекомендацій до технології  їх 
виготовлення. 

Більш простий і зручний, із точки зору інженерних розрахунків, метод полягає у розв’язку задачі, 
яка складається із визначення форми поверхні осесиметричного насадка за завданим розподілом швидкості 
руху рідини уздовж поверхні насадка без урахування пристінкового ефекту. Результати рішення цієї задачі 
представляє практичний інтерес тому, що дозволяє знайти геометричну форму насадка, яка забезпечує 
формування потоку із заданими гідродинамічними параметрами, що дає збереження енергії переданої від 
вібраційного приводу. Розглянемо приклад використання такого розв’язку [7]. Приймаємо на осі  каналу 
заданий лінійний розподіл швидкостей за залежністю: 

( ) ( ) ,,0 100 xaaxfxux +==  (3)
де  0a  і 1a   – постійні;  55,05,00 K=a , 9,085,01 K=a [7]. 
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Якщо вважати, що constC ==ψ , тоді отримаємо рівняння сімейства поверхонь струменя: 
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Неважко впевнитися, що у даному випадку поверхні струменя, будь які з котрих можна прийняти за 
тверду стінку, являють собою поверхні обертання. Якщо позначити через 0r  значення r  при 0=x , то 
останній вираз можна записати у вигляді: 
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Тоді отримаємо залежність зміни радіуса осесиметричного каналу насадка від постійних, які 
задають характеристику розподілу швидкостей: 
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Дане рівняння описує в безрозмірній формі сімейство поверхонь обертання. Необхідно мати на 
увазі, що реальні течії в осесиметричних каналах, які побудовані за викладеним методом, в насправді будуть 
відрізнятися від розрахункових унаслідок утворення приграничного шару на стінках, але для використання 
цього методу для інженерного розв’язку задачі по вибору форми внутрішньої поверхні насадків можна 
обмежитися без додаткового розрахунку приграничного шару. 

Підставляючи у вираз (6) значення радіуса 0r , які встановлені експериментально для даного 
устаткування і залежать від його потужності, значення відстані по осі x для досягнення необхідних величин 

кінцевого радіусу, та відношення 
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 вибране з рекомендованих значень, розрахуємо за допомогою 
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програми “MathCAD” сімейство твірних поверхонь обертання 
(див. рис. 4). 

Таким чином, задаючись необхідним значенням 
кінцевого радіуса каналу r , який визначається 
експериментально, отримаємо форму твірної внутрішньої 
поверхні осесиметричного насадка та його довжину. Необхідно 
зазначити, що чистота оброблення внутрішньої поверхні 
насадка повинна бути не менше шорсткості Ra 1,25, для 
зменшення висоти приграничного шару рідини та сил тертя по 
внутрішній поверхні насадка. 

В наш час розвитку електронно-обчислювальної 
техніки з’явилась можливість за допомогою верстатів з ЧПК 
виготовляти з високою точністю деталі та інструменти зі 
складним криволінійним профілем. Це в кінцевому результаті 
дає можливість створювати фасонний інструмент необхідного 
профілю для виготовлення потрібної форми внутрішньої 
поверхні насадків та забезпечення необхідної шорсткості 
внутрішньої поверхні. 

Застосувавши розраховані точки для побудови кривих 
(рис. 4) як опорні та скориставшись пакетом прикладних 
програм «Компас ЧПК» можливо створювати керуючу програму 
для виготовлення на верстаті з ЧПК профілю спеціальної 
розгортки. Маючи спеціальний інструмент для викінчувального 
оброблення отвору, неважко виготовити осесиметричний 
 

 
Рис. 4.  Твірні осесиметричного каналу насадка, 

побудованого за лінійним розподіленням 
швидкості на його осі від початкового радіуса r0 

= f(r1 , r2 , r3) 

канал у насадку за наступною технологією: свердлування циліндричного отвору, зенкування конічного 
отвору, чорнове точіння по програмі на верстаті з ЧПК, чистове точіння та розгортання осесиметричного 
отвору для досягнення необхідної чистоти поверхні. 

Висновки 
1. Запропоновано конструкцію вібраційного обладнання для дискретного нанесення 

маслоутримуючих лунок на шийках валів із застосуванням зворотного клапана, який з’єднує робочу ємкість 
із камерою стиснення рідини, що дозволяє підвищити швидкість струменя та максимального використання 
потужності вібраційного приводу. 

2. Запропонована методика розрахунку форми внутрішньої поверхні осесиметричних насадків яка 
застосована у створені технології виготовлення осесиметричного насадку для вібраційного обладнання 
дискретного нанесення маслоутримуючих лунок. 
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УДК 621.383.8 
В.В. ГОРКУН, Ю.О. СКРИПНИК, К.Л. ШЕВЧЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ТОЧНОСТІ ПРОСТОРОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА МЕХАНІЗМІВ 

 
Розглянуті питання підвищення точності вимірювання відстані оптичними перетворювачами для 

забезпечення точного просторового позиціонування об’єктів та механізмів. Наведені результати розробки 
структурної схеми для вимірювання відстані і алгоритму її роботи, який забезпечує підвищення швидкодії і 
точності визначення відстані до об’єкту шляхом вимірювання затримки оптичного променю. Завдяки 
використанню запропонованого алгоритму виключається систематична погрішність вимірів оптичної 
затримки, обумовлена електричним зносом і старінням електронних і оптичних елементів, що викликає 
неконтрольований дрейф електричних і оптичних затримок в трактах формування зондуючих імпульсів і 
повторних запускаючих імпульсів. Відносна похибка виміру швидкості поширення світла в речовині при цьому не 
перевищує 0,2...0,5%. 

Ключові слова: пристрій, відстань, світловий імпульс, похибка вимірювання. 
 

V.V. GORKUN, Y.O. SKRIPNYK, K.L. SHEVCHENKO 
Kyiv National University of Technologies and Design 

 
THE OPTICAL TRANSFORMERS` USE FOR THE INCREASE OF EXACTNESS  

OF SPATIAL ORIENTATION OF OBJECTS AND MECHANISMS 
 
Abstract – Considered questions of increase of exactness of measuring of distance by optical transformers for providing of the 

exact spatial keeping of objects and mechanisms. The resulted results of development of flow diagram are for measuring of distance and 
algorithm of its work, which provides the increase of fast-acting and exactness of distance-finding to the object by measuring of delay optical 
raw. Due to the use of the offered algorithm the systematic error of measuring of optical delay is eliminated conditioned an electric wear and 
senescence of electronic and optical elements, which causes the uncontrolled drift of electric and optical delays in the highways of forming of 
soundings impulses and repeated starting impulses. The relative error of measuring of speed of distribution of light in a matter here does not 
exceed 0,2...0,5%.  

Keywords: device, distance, light impulse, measuring error. 
 

Вступ 
Автоматизація технологічних процесів в різних областях машинобудування привела до 

необхідності виконання високоточних переміщень об'єктів виробництва і робочих органів автоматизованого 
устаткування. Проблему точного просторового позиціонування об'єктів можна розділити на дві частини. До 
першої можна віднести створення виконавчих пристроїв, що забезпечують необхідну точність 
позиціонування. До другої – створення точних вимірювальних пристроїв визначення просторового 
положення механізмів і об'єктів. 

До фірм і компаній, що успішно займаються вирішенням цієї проблеми, слід віднести «Linak» 
(Данія), «Festo» (Австрія), «Sew-evrodrive» (Німеччина), «SBC Lineral CO» (Південна Корея), «CTS» (Італія), 
«Hiwin» (Тайвань), СП «Рухсервомотор» (Білорусь), ЗАТ «Сервотехника» (Росія). Аналіз джерел показує, 
що роботи ведуться як з вдосконалення простих однокоординатних пристроїв (так званих актуаторів), так і 
зі створення складних дво- і трикоординатних систем з довжиною ходу каретки основної координати до 6 м. 
В основному для цих цілей використовуються рахунково-імпульсні системи програмного управління, що 
забезпечують мінімальний крок переміщення від 0,25 до 2,0 мм на один імпульс.  

Одним з недоліків практично всіх використовуваних при позиціюванні механізмів і об'єктів 
технічних рішень є відсутність зворотного зв'язку по поточному просторовому положенню, тобто вирішення 
другої з зазначених проблем. 

 
Стан проблеми 

Роботи зі вдосконалення і розробки нових контрольно-вимірювальних приладів для визначення 
просторового положення різних об'єктів ведуться як у нас в країні, так і за кордоном. Найбільш 
перспективними є пристрої локаційного типа з імпульсними джерелами світла, які використовують 
затримку світлових імпульсів в середовищі поширення для визначення відстані до об'єкту. Одним з 
актуальних завдань при цьому є визначення швидкості поширення світла в середовищі, де знаходиться 
контрольований об'єкт.  

При використанні імпульсних оптичних вимірювальних пристроїв швидкість поширення світла в 
середовищі розповсюдження визначається за часом запізнення світлового імпульсу, відбитого від об'єкту 
або неоднорідності середовища. Подібні пристрої [1] складаються з імпульсного генератора, формувача 
оптичних імпульсів, напівпрозорого дзеркала, фотоприймача, підсилювача і осцилографа. Їх основним 
недоліком є те, що при малій довжині оптичного шляху в середовищі розповсюдження час запізнення 
складає одиниці наносекунд, який безпосередньо виміряти осцилографом, практично неможливо. Відомі 
пристрої [2], в яких використовується рециркуляція зондуючих імпульсів і вимірюється період рециркуляції. 
Період рециркуляції при цьому визначається подвоєним значенням затримки світлових імпульсів в 
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середовищі розповсюдження. Проте, при віддзеркаленні імпульсів неминуче відбувається їх розмиття (на 
осцилограмі це виявляється у вигляді розширення відбитих імпульсів). При цьому вельми складно точно 
зафіксувати збіг фронтів падаючих і відбитих імпульсів, що призводить до істотного збільшенню похибки 
визначення швидкості поширення світла і, відповідно, просторового положення об'єкту контролю. При 
цьому  вноситься елемент суб'єктивізму і значно збільшується тривалість вимірів.  

Останнім часом для визначення швидкості поширення світла в речовині використовуються 
автоматичні пристрої, оснащені контролерами та мікро-ЕОМ [3]. До їх складу додатково включаються 
регульована лінія затримки і блок синхронізації. Проте, і в цьому випадку виникають неконтрольовані 
затримки в електронних блоках і похибки в організації плавного регулювання ліній затримки, що 
призводить до виникнення додаткових похибок вимірювання. 

Основна частина 
Авторами запропоновані функціональна схема і алгоритм роботи пристрою, що дозволяють 

підвищити точність визначення швидкості поширення світла в середовищі розповсюдження за рахунок 
зменшення часової роздільної здатності до одиниць пікосекунд і усунення впливу затримок в електронних 
блоках. Це, в свою чергу, забезпечує підвищення точності визначення відстані до об’єкту контролю.  

Розглянемо алгоритм роботи пристрою, функціональна схема якого показана на рис. 1. По команді 
мікроконтролера 1 на запускаючий вхід формувача імпульсів 3 через логічну схему «АБО» 2 поступає 
прямокутний імпульс, який підсилюється в підсилювачі 4 і збуджує світлодіод 5. Світловий імпульс через 
лінзу 6 прямує на вхід світлодільника 7, де розділяється на прямій і відбитий імпульси. Прямий імпульс 
через лінзу 8 і замкнутий оптичний ключ 9 прямує в середовище розповсюдження 10. Зондуючий імпульс 
проходить через середовище і відбивається від об'єкту 11. Відбитий від об’єкту світловий імпульс знову 
потрапляє на світлодільник. Відбитий від світлодільника світловий імпульс через лінзу 12 прямує на 
фотоприймач 13 і перетворюється в електричний імпульс. Електричний імпульс підсилюється підсилювачем 
14 і прямує на формувач імпульсів 15. З підсиленого відбитого імпульсу, який розширився після 
проходження через середовище, формувачем 15 формується короткий одиничний імпульс. 

Через закритий електронний ключ 16 і логічну схему «АБО» 2 цей імпульс потрапляє на вхід 
запуску одновібратора 3 і знову його збуджує. В результаті цього на виході одновібратора формується 
послідовність рециркулюючих імпульсів з тривалістю τ  і паузою 

3211 ττττ ++=n , (1)

де   – сумарна електрична і оптична затримка при формуванні зондуючих імпульсів; 2τ  – сумарна 

оптична затримка зондуючих і відбитих імпульсів в середовищі розповсюдження 10; 3τ – сумарна 
електрична і оптична затримка в зворотному ланцюзі формування рециркулюючих імпульсів.  

 

 
Рис. 1. Пристрій для визначення швидкості розповсюдження світла в середовищі 

 
Завдяки затримкам 1τ  і 3τ  в ланцюгах прямої і зворотної передачі пристрій працює стабільно, тому 

що виключається накладення падаючих і відбитих імпульсів. В той же час затримки 1τ  і 3τ  є джерелами 

похибок, тому що на їх фоні виявити і виміряти малу затримку 2τ , що вноситься середовищем 
розповсюдження, досить складно.  

Період повторення зондуючих імпульсів 

11 nT ττ +=  (2)
перетворюється за допомогою перетворювача 17 в цифровий код  
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t
TN ∆= 1

1 , (3)

де   – часовий крок квантування. 
Цифровий код (3) в микроконтролері 1 усереднюється за задану кількість періодів проходження 

зондуючих імпульсів: 

t
qTN ∆=′ 1

1 , (4)

де   – число періодів повторення рециркулючих імпульсів. 
Далі по команді мікроконтролера 1 оптичний ключ 9 розмикається. У цьому режимі зондуючі 

імпульси відбиваються від межи середовища розповсюдження. Період повторення зондуючих імпульсів 
зменшується до значення 

22 nT ττ += . (5)
У виразі (5) пауза між імпульсами, що повторюються в результаті виключення затримки в 

середовищі розповсюдження стає рівною  

312 τττ +=n . (6)

Період повторення 2T  знов перетворюється  в код  

t
TN ∆= 2

2 , (7)

Після усереднення в мікроконтролері 1 формується друге значення результуючого коду 

t
qTN ∆=′ 2

2 . (8)

В наступному циклі по команді мікроконтролера електронний ключ 16 розмикається і процес 
формування рециркулюючої послідовності імпульсів припиняється. По значеннях кодів 1N ′  і 2N ′  в 
мікроконтролері 1,  розраховується різницевий код по  формулі 

t
qNNN ∆=′−′= 2

213
τ . (9)

Затримка оптичних імпульсів в середовищі розповсюдження при фіксованій довжині l  
визначається  виразом 

V
l2

2 =τ , (10)

де   – швидкість світла в середовищі.   
З врахуванням виразу (10), швидкість світла в середовищі однозначно визначається вимірюваною 

затримкою, тобто швидкість розповсюдження світла.  

2

2
τ

lV = , (11)

Підставляючи у вираз (11) значення 2τ  з (10), кінцево отримаємо: 

tN
lqV ∆=

3

2 , (12)

У мікроконтролері 1 обчислюються значення швидкості світла V  в середовищі розповсюдження. У 
пам'ять мікроконтролера заздалегідь вводяться значення фіксованої відстані l , кроку квантування t∆ , 
числа повторень періодів q і величина швидкості світла у вакуумі с. Результат виводиться на індикатор 
мікроконтролера 1. 

Висновки 
Завдяки використанню запропонованого алгоритму [4] виключається систематична похибка вимірів 

оптичної затримки 2τ , обумовлена електричним зносом і старінням електронних і оптичних елементів, що 

викликає неконтрольований дрейф електричних і оптичних затримок 1τ  і 3τ  в трактах формування 
зондуючих імпульсів і повторних запускаючих імпульсів. Відносна похибка виміру швидкості поширення 
світла в середовищі при цьому не перевищує 0,2...0,5%.   

Усереднення по тисячі періодів рециркуляції імпульсів дозволяє зменшити випадкову складову 
погрішності до 0,05...0,1%. 

Для забезпечення відмічених параметрів доцільно як перетворювачі використовувати швидкодіючі 
інтегральні мікросхеми типу PICOTURN або PICOCAP, які виконані по  CMOS технології (компанія «Acam 
mess electronic Gmbh»). Так, інтегральна мікросхема TDC-GP2 з роздільною здатністю 50 пікосекунд, 
забезпечує діапазон вимірів тимчасового інтервалу від 3,5 нс до 1,8 мс із швидкістю передачі цифрових 
даних 1 Мгц. При цьому напруга живлення мікросхеми від 1,8 В до 3,6 В при струмі споживання 5 мкА. 
Результат перетворення представляється 16-ти розрядним кодом. Для обробки цифрової інформації 
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доцільно застосовувати 32-розрядну обчислювальну платформу, наприклад, з ядром ARM7 провідних 
світових виробників, наприклад, 32-розрядний мікроконтролер LPC2148  компанії  «NXP» (Phillips). 

Основна вимога до фотодетектора полягає в забезпеченні малого часу наростання/спаду (не більше 
1,5...2 нс). Цій вимозі відповідають фотодіоди моделей, наприклад, SFH2332 і SFH2701  фірми «OSRAM». 
Аналогічним вимогам повинні відповідати і швидкодіючі світлодіоди, наприклад, TSFF 5200 фірми 
«Vishay», TSAL 5100 фірми «Kingbright».   

Таким чином, розроблений пристрій, реалізований на сучасній мікроелектронній базі, дозволяє 
підвищити точність визначення швидкості світла у середовищі розповсюдження за рахунок виключення 
систематичних похибок, зменшити часову роздільну здатність за рахунок швидкодіючого цифрового 
перетворення і зменшити випадкові похибки за рахунок багатократної рециркуляції імпульсів і їх 
усереднювання. При цьому в порівнянні з розглянутими вище пристроями [1–3] не потрібна високоточна 
фіксація збігів зондуючих і відбитих світлових імпульсів і, отже, високостабільні регульовані лінії затримки, 
візуальні підстроювання і високостабільні генератори коротких імпульсів. 

Сферою вживання запропонованого пристрою можуть бути:  
- системи позиціювання засновані на вимірах часу проходження оптичних імпульсів в різних 

середовищах;   
- датчики складу і властивостей речовин, засновані на залежності заломлюючих властивостей 

середовища поширення оптичних імпульсів від процентного і гранулометричного вмісту домішок або 
зовнішніх впливів;   

- лазерні сканери і спектрометри, в яких повинні з'єднуватися підвищена роздільна здатність 
вимірів тривалості події або підвищена роздільна здатність між подіями і широкий діапазон вимірів 
тимчасових інтервалів. 
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УДК 687.053.242 
В.А. ГОРОБЕЦЬ, О.П. МАНОЙЛЕНКО, В.М. ДВОРЖАК1 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ НАПРЯМНОГО 

МЕХАНІЗМУ ГОЛКИ НА ЙОГО ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 
 
В роботі проведений аналіз впливу зміни параметрів семиланкового плоского механізму голки 

краєобметувальної швейної машини на форму траєкторії веденої ланки, на основі якого визначені технологічні 
вимоги до окремих ланок. 

Ключові слова: механізми голки, краєобметувальні машини, функціональні показники механізмів голки, 
параметри ланок механізмів голки, точність виготовлення ланок механізмів.  

 
V. GOROBETS, A. MANOILENKO, V. DVORGHAK 

Kyiv National University of Technologies and Design 
 

RESEARCH OF INFLUENCE OF PARAMETERS` VALUES  
OF GUIDE NEEDLE MECHANISM ON ITS MANUFACTURABILITY 

 
Abstract – Determination of influencing of parameters seven-link of mechanism of needle on his trajectory of motion. 
In work the conducted analysis of influencing of change of parameters seven-link of flat mechanism of needle overlocker sewing 

machine on the form of trajectory of the conducted link on the basis of which certain technological requirements to the separate links. 
It was set as a result of research, that due to the managed parameter β it is possible substantially to multiply admittances of 

practically all links of mechanism and thus promote technological of his making. Implementation of this adjusting on concrete unit of 
equipment depending on the sizes of links is executed without application of any by measuring  instruments or templates, by  hand on 
«Lightness of motion» of mechanism. At the same time substantial influence of parameter СD was set extraordinarily on the form of 
trajectory of needle, which possible exactness made for ±0,01 mm. 

1. The conducted researches showed that exactness of links of mechanism, that was explored it is possible substantially to lower by 
the change of position of sending needle-bar  and due to the managed parameter (β). 

2. For finding of reason of the considerable influencing of one parameter of mechanism out on the form of trajectory of the 
conducted link and for determination of the total   influencing of change of parameters within the limits of the fields of admittances it is 
necessary additional research. 

Keywords: mechanisms of needle, overlocker sewing machines, functional indexes of mechanisms of needle, parameters of links of 
mechanisms of needle, exactness of making of links mechanism. 

 
Об’єкти та методи дослідження 

Напрямний семиланковий плоский механізм голки, що застосовується в деяких краєобметувальних 
швейних машинах, зокрема Ростовського заводу «Легмаш» Росія (конструктивний ряд 208 кл.) та фірми 
«Рімольді» Італія (конструктивні ряди 27, 227, 327 кл.) з точки зору теорії механізмів має нульовий ступінь 
вільності [1] та працює тільки за рахунок зазору між веденою ланкою та стійкою. Поряд з очевидною 
перевагою вищезгаданого механізму порівняно з механізмами, що мають голковод у вигляді повзуна, а саме, 
малу неврівноважену масу рухомих ланок, що зменшує динамічні навантаження, даний механізм має 
суттєвий недолік – високі вимоги до точності параметрів, що зменшує технологічність виготовлення його 
ланок. 

В роботі [2] визначений комплексний вплив даних параметрів механізму на точність приближення 
траєкторії голки до прямої лінії, а також визначені оптимальні за цим критерієм їх значення. Однак не було 
проведено дослідження впливу кожного з цих параметрів на значення цього механізму. Тому при 
виготовленні ланок даного механізму підвищені вимоги до точності відносяться до всіх без виключення 
його параметрів, що суттєво здорожує як механізм, так і машину в цілому.   

Постановка завдання 
Виходячи з вищесказаного, задачею дослідження є аналітичне дослідження впливу кожного з 

параметрів механізму голки на форму траєкторії робочого органу (голки) і величину відхилення її від 
напрямної лінії, на основі чого будуть надані рекомендації відносно вимог до точності кінематичних ланок 
механізму голки. 

Об'єкти та методи дослідження 
Об’єктам дослідження служить величина відхилення форми траєкторії від прямої лінії механізму 

голки залежності від значення кожного його параметра механізму. Дослідження виконувалися з 
використанням програми, створеної в середовищі математичного процесора MathCAD [3], методом 
векторного перетворення координат. 

Результати та їх обговорення 
Механізм (рис. 1 а) має наступні значення параметрів «мм» [2]: АВ=10, ВС=20, СD=30, FL=6,75, 

LM=58, AM=17, BE=40, l1=29,4, l2=30, l3=14,85, l4=58, α=20˚; більшість цих параметрів (за даними того ж 
джерела), за винятком координат стійок та довжини шатуна LM, мають точність ± 0,05 мм. 

Суть методу аналізу полягає в послідовній зміні точності кожного з параметрів при збереженні 
значень решти і розгляд впливу цього на форму траєкторії голки і величину її відхилення від прямої похилої 
                                                        
1 *При виконанні розрахунків активну участь брав студент гр. М-08 Радченко Є.С. 
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лінії. Мірою припинення зміни значення точності параметру є відхилення траєкторії точки від 
прямолінійності більш ніж на ± 0,05 мм. 

Створення математичної моделі механізму голки виконувалось методом векторного перетворення 
координат з початком у точці Р1 (рис. 1 б). Вісь абсцис X спрямована перпендикулярно до осі головного вала 
праворуч, вісь ординат Y – перпендикулярно до осі головного вала вгору. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Розрахункова схеми механізму голки краєобметувальної швейної машини: 
а) кінематична,  б) векторна 
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де 2_1L – довжина кривошипа FL, мм; 

φ1 – поточний кут повороту кривошипа, град; 
к – аргумент функції вектора, змінного кута поточних значень параметрів ланок з урахування 

величини допуску;  
кі – і-й параметр ланки з величиною допуску; 

nіі кккк ..., 1+= , 
З у рахуванням параметрів, які досліджуються виріз (2) приймає вид:  

5_4_3,7_6,8_5,6_5,5_4,4_3,3_2,2_1 ULLLLLLLк = , 

де  3_2L – довжина шатуна LМ, мм; 

4_3L – довжина першого плеча АМ двоплечого коромисла, мм; 

5_4L – довжина другого плеча АВ двоплечого коромисла, мм; 

8_5,6_5 LL – відповідно довжини частин шатуна ВС та ВЕ, мм; 

7_6L –довжина коромисла CD, мм; 

5_4_3U  – величина кута β між плечима коромисел АМ та АБ, град. 

Функція вектора-точки кінематичної пари ( )кP ,12 ϕ
r

: 

( ) ( )кPPкP ,, 12_1112 ϕ+=ϕ
rrr

, (3)
де Р1 – вектор-стовпчик координат стояка 1 (рис. 1); 

Функції вектора-ланки змінного модуля ( )кP ,12_4 ϕ
r

: 
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( ) ( ) 41212_4 ,, PкPкP
rrr

−ϕ=ϕ , (4)
де Р4 – вектор-стовпчик координат стояка 4; 

Функція змінного кута  ( )кU ,13_4_2 ϕ  між векторами Р4_2 та Р4_3: 

( )
( )

( ) 















⋅ϕ⋅

−+ϕ
=ϕ

4_312_4

2
3_2

2
4_3

2
12_4

13_4_2
,2

,
arccos,

LкP

LLкP
кU r

r

, 

де ( )кP ,12_4 ϕ
r

– вектор-стовпчик координат стояка 4. 

Функція вектора-ланки коромисла ( )кP ,13_4 ϕ
r

: 

( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) ( )

( )кP

L
кPкUкU

кUкU
кP

,
,

100
0,cos,sin
0,sin,cos

,
12_4

4_3
12_413_4_213_4_2

13_4_213_4_2

13_4
ϕ

⋅ϕ⋅















ϕϕ−
ϕ−ϕ

=ϕ r
rr  

Функція вектора-точки кінематичної пари ( )кP ,13 ϕ
r

: 

( ) ( )кPPкP ,, 13_4413 ϕ+=ϕ
rrr

, (5)

Функція вектора-ланки другого плеча коромисла ( )кP ,15_4 ϕ
r

: 

( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) ( )

( )кP

L
кPкUкU

кUкU
кP

,
,

100
0,cos,sin
0,sin,cos

,
13_4

5_4
13_415_4_315_4_3

15_4_315_4_3

15_4
ϕ

⋅⋅ϕ⋅















ϕϕ
ϕ−ϕ

=ϕ r
rr

, 

Функція вектора-точки кінематичної пари ( )кP ,15 ϕ
r

: 

( ) ( )кPPкP ,, 15_4415 ϕ+=ϕ
rrr

, (6)

Функції вектора-ланки змінного модуля ( )кP ,15_7 ϕ
r

: 

( ) ( ) 71515_7 ,, PкPкP
rrr

−ϕ=ϕ , (7)

функції змінного кута ( )кU ,16_7_5 ϕ  між векторами 5_7P
r

та 7_6P
r

: 

( )
( )

( ) 















⋅ϕ⋅

−+ϕ
=ϕ

6_515_7

2
6_5

2
7_6

2
15_7

16_7_5
,2

,
arccos,

LкP

LLкP
кU r

r

, (8)

вектор функції-ланки коромисла ( )кP ,16_7 ϕ
r

: 

( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) ( )

( )кP

L
кPкUкU

кUкU
кP

,
,

100
0,cos,sin
0,sin,cos

,
15_7

7_6
15_716_7_516_7_5

16_7_516_7_5

16_7
ϕ

⋅ϕ⋅















ϕϕ−
ϕϕ

=ϕ r
rr  

функція вектора-точки кінематичної пари ( )кP ,16 ϕ
r

: 

( ) ( )кPPкP ,, 16_7716 ϕ+=ϕ
rrr

, (9)

функція вектора-ланки шатуна ( )кP ,16_5 ϕ
r

: 

( ) ( ) ( )кPкPкP ,,, 151616_5 ϕ−ϕ=ϕ
rrr

, (10)

функція вектора-ланки відростка шатуна ( )кP ,18_5 ϕ
r

: 

( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )кP

L
кPUU

UU
кP

,
,

100
0cossin
0sincos

,
16_5
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ϕ

⋅ϕ⋅














 −
=ϕ r

rr
 

функція вектора-точки ( )кP ,18 ϕ
r

: 

( ) ( ) ( )5_4_318_55_4_31518 ,,, UPUPкP ϕ+ϕ=ϕ
rrr

; (11)
Вектор напрямної для повзуна 

( )
( )
















α⋅
α⋅

=
0

sin
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2_1

2_1

2_1 NN

NN

NN L
L

P
r

, (12)
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де 2_1 NNL  – напрямна лінія повзуна,  

α – кут нахилу напрямної, град; 
Вектор-стовпчик координати другої точки 2NP

r
 напрямної: 

2_112 NNNN PPP
rrr

+= , (13)

Функція вектора змінної довжини від першої точки напрямної 1NP
r

 до точки ( )кP N ,11_8 ϕ
r : 

( ) ( )кPPкP NN ,, 18111_8 ϕ−=ϕ
rrr

. (14)
Тоді відхилення точки Р8 відростка шатуна від прямої лінії з урахуванням (12, 14) визначається так: 

( ) ( )
ZNN

NN
N

P

P
кPк














×ϕ=ϕ∆

2_1

2_1
11_81 ,, r

r
r

. 

При цьому при визначенні впливу одного з параметрів кі на величину відхилення ( )к,1ϕ∆  траєкторії 
від прямої, решті параметрів кі задавались розрахункові (номінальні) значення отримані в [2].  

Оскільки величина кута β між плечима АМ та АВ двоплечого коромисла, а також положення 
напрямної 2_1 NNL  в літературних джерелах відсутні, то для виконань досліджень впливу кожного з 

параметрів механізму було визначено координату точки 1N  через яку проходить пряма 2_1 NNL , та 

величина  кута її нахилу β, при яких сумарне максимальне відхилення ( 21 ∆+∆=∆Σ ) траєкторії голки по 
різні сторони від цієї прямої при номінальних розмірах ланок механізму є мінімальними (β=22,7˚, 

мм5,381 =NX , мм729,791 =NY ). 
Оскільки параметр β є регульований, то  перед проведенням основних досліджень був визначений 

діапазоном його регулювання, при якому мкм10≤∆Σ  (рис. 2). Виявлено, що цей діапазон складає 19÷25˚. 
Результати основних досліджень показані на рис. 3 та наведені в табл. 1. 
 

 
Рис. 2. Діаграма величини впливу параметра β – кута положення між плечима АМ та АВ двоплечого коромисла 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 
 

Рис. 3. Діаграми значень відхилення траєкторії Δ номінального значення параметра та з урахуванням верхнього (ВВ) та 
нижнього (НВ) відхилень допуску: а) –  параметр FL, б) – параметр LM, в) – параметр  AM, г) – параметр АВ 
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д) 

 
е) 

 
ж) 

Рис. 3. (продовження) Діаграми значень відхилення траєкторії Δ номінального значення параметра та з урахуванням верхнього 
(ВВ) та нижнього (НВ) відхилень допуску: д) параметр BC, е) параметр BE,  ж) параметр СD 
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Таблиця 1 
Величини та допуск параметрів механізму голки 

Тип параметру LF LM AM AB BC BE CD 
Значення параметрів базової конструкції механізму 

Номінальна величина, мм 6,75 58 17 10 20 40 30 
Величина допуску, мм ±0,05 ±0,5 ±0,1 ±0,05 ±0,05 ±0,05 --- 

Значення параметрів механізму отриманих в результаті досліджень 
Рекомендована величина 
допуску, мм 

+0,25 
-0,8 ±0,5 ±0,5 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,01 

ВВ 22 24 23 25 21,1 20 19 Величина кута β, яка 
забезпечує 
оптимальне 
відхилення 2Δ, град 

НВ 25 19 22 22 24,5 21 25 

ВВ +5,4 
-5,2 

+5,1 
-5,2 

+5,0 
-5,2 

+5,4* 
-7,7* 

+6,7 
-3,4 

+5,1** 
-5,8** 

+4,7 
-4,6 Максимальна 

величина відхилення  
Δ, мкм НВ +5.1 

-5,2 
+5,1 
-5,2 

+5,1 
-5,2 

+7,9* 
-3,1* 

+4,9 
-7,6 

+5,0** 
-4,7** 

+5,7 
-8,3 

2Δmax, мкм 10,6 10,3 12,8* 12,5 10,9** 14,0 
2Δmіn, мкм 10,3 10,3 10,2 11,0* 10,1 9,7** 9,3 

* величини допуску відповідають додатковому зміщенню напрямної відповідно на величину 50±  мкм; 
** величини допуску відповідають додатковому зміщенню напрямної відповідно на величину 50m  мкм. 

 
В результаті дослідження було встановлено, що за рахунок регульованого параметра β можна 

суттєво збільшити допуски практично всіх ланок механізму і таким чином підвищити технологічність його 
виготовлення. Виконання цього регулювання на конкретній одиниці обладнання залежно від розмірів ланок 
виконується без застосування будь-яких мірильних інструментів чи шаблонів, а органолептично (так зване 
регулювання на «легкість ходу» механізму). 

В той же час було встановлено надзвичайно суттєвий вплив параметра СD на форму траєкторії 
голки, для якого допустима точність склала ±0,01 мм (в роботі [2] допуск цієї ланки взагалі не вказаний). 
Тому, як варіант, можливо зробити цей параметр також регульованим, у вигляді головки-повзуна. Оскільки 
величина цього регулювання буде складати десяті долі міліметра, то суттєво на положення голки по висоті 
воно не вплине. 

Висновки 
1. Проведені дослідження показали, що точність ланок механізму, який досліджувався, можна 

суттєво знизити зміною положення напрямної голковода та за рахунок регульованого параметра (β). 
2. Для з’ясування причини значного впливу одного параметра механізму на форму траєкторії 

веденої ланки та для визначення взаємовпливу зміни параметрів в межах полів допусків необхідне 
додаткове дослідження.  
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УДК 687.053  
А.С. ЕРМАКОВ, И.В. ПИСАРЕНКО 

ФГОУ ВПО «Российский  государственный университет туризма и сервиса», г. Москва, Россия 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
СТЯГИВАНИЯ МАТЕРИАЛА В ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ  
С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ТКАНИ 

 
Моделирование процесса перемещения материала рейками двигателя ткани дифференциального типа 

позволяет установить факторы, влияющие на процесс перемещения материала и обеспечивающие качественное 
его выполнение без стягивания материала вдоль строчки. Условия исключения стягивания материала при 
обработке легко сжимаемых материалов учитывают как перемещения реек, так и действия сил натяжения 
игольной нитки на материал вдоль линии строчки.  

Ключевые слова: сжатие, деформация, трикотаж, швейная машина. 
 

A.S. ERMAKOV, I.V. PISARENKO 
Russian State University  of Tourism and Service 

 
MODELLING OF PROCESS OF PREVENTION MATERIAL CONTRACTION IN SEWING MACHINE  

WITH DIFFERENTIAL MOVER OF FABRIC 
 
Simulation of the movement of material pawls of fabric differential type feeding device allows to identify factors influencing the 

movement of material and ensure quality of its execution without constriction along the stitches. Exclusion condition of contraction of the 
material in the processing of easily compressible materials include both moving rails, and the forces of the needle thread tension to the 
material along the line. The causes deformation of the material during the formation  stitches. Defined area in which the formation of the 
stitch and eliminates deformation of the material. The cases of expansion and contraction of the material during the formation of stitches 
using the differential type feeding device. The relationship between the deformation of the material and its physical and mechanical 
properties. The model of the deformation of the material and its removal from the action of two pawls of fabric differential type feeding 
device.  

Кeywords: contraction, deformation, knitwear, sewing machines. 
 
Качественное изготовление швейных изделий требует соблюдения правил эксплуатации 

существующих швейных машин и учет рациональных условий выполнения ими рабочих процессов при  
проектировании новых машин. При пошиве изделий из легко сжимаемых или легкорастяжимых тканей  
возникает опасность их стягивания. Основная причина стягивания [1] материала при обработке на швейных 
машинах – действие сил натяжения со стороны ниток и недостаточная жесткость к их сжатию или 
растяжению.  Чтобы понять причины появления деформации материала, необходимо исследовать процесс 
транспортирования и способы предотвращения деформации.  

Известно [1], что основным способом предотвращения деформации материала на швейных 
машинах – это использование в машине дифференциального типа двигателя ткани. Данный двигатель ткани 
имеет две рейки: основная 1 (рис. 1) и дополнительная 2. Величина дифференциала д∆ определяется из 

уравнения 
1

2
L

L
д =∆ , где 1L  и 2L  – величины транспортирования материала соответственно рейками 1 и 2.   

Транспортирования материала двумя рейками производится под действием сил сцепления 1рF  

(рис. 1, 2 и 3) и
 2рF реек с материалом: 

)( 1
)1(

1 ткрр GNF += µ ; 

)( 2
)2(

2 ткрр GNF += µ , 

где  рµ – коэффициент трения между материалом и зубчатой рейкой; 1ткG  и 2ткG – вес ткани, 

действующий на рейки 1 и 2 соответственно;  qSN ⋅= )2()2(

 
и qSN ⋅= )1()1(  – силы нормального 

давления прижимной лапки 3 соответственно на рейки 2 и 1;  
)( )2()1( SS

Nq
+

=  – удельное давление 

подошвы лапки на материал; )1(S  и )2(S  – площадь зубцов реек 1 и 2, входящей во взаимодействие с 
материалом.  

Вследствие незначительных значений динамических составляющих сил со стороны реек и 
материала [1], их воздействия на материал при его транспортирования на бытовых швейных машинах, в 
исследовании  не рассмотрено. 

Между слоями 7 и 8 материала возникают силы сцепления: 
)( 2

)2(
2 тктктр GNF += µ

; 
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)( 1
)1(

1 тктктр GNF += µ
, 

где  ткµ – коэффициент трения между слоями 7 и 8 материала (при отсутствии скольжения равный 
коэффициенту трения покоя, а при проскальзывании – коэффициенту трения скольжения). 
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Рис. 1. Схема действия сил в начальный момент транспортирования материала дифференциальным двигателем 
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Рис. 2. Схема действия сил при окончании транспортировании  легкорастяжимых материалов 
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Рис. 3. Силы, действующие на участок p-f (между рейками) материала: а - в начале и  б - при окончании транспортирования 

 
Со стороны основания прижимной лапки 3 на верхний слой 8 материала действуют силы 

сопротивления: 
)2(

2 NF лс ⋅= µ ; 
)1(

1 NF лс ⋅= µ , 

где  лµ – коэффициент трения между верхним слоем 8 материала и подошвой прижимной лапки 3 (при 
отсутствии скольжения равный коэффициенту трения покоя, а при проскальзывании – коэффициенту трения 
скольжения). 
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Условиями надежного и качественного (со стабильной частотой стежков в строчке) перемещения 
материала каждой из реек являются: 

а) отсутствие проскальзывания между рейками и материалом 

1311 Xииcр RТFF m+>
 (1)

ткcр GFF +> 22 ; (2)
б) отсутствие проскальзывания между слоями материала 

11 cтр FF >
 (3)

1
22 ткcтр GFF +>

, (4)

где  3иТ   – сила натяжения нитки, действующая вдоль стежка (рис. 1, 2  и 3);   

−1XиR результирующая сила действующая вдоль строчки на материал со стороны нитки, 

проходящей через материал, )( 11 иХи TfR = .  
В образовании краеобметочного стежка участвует игла 4 и петлитель 5, которые формируют 

переплетения ниток иглы и петлителя. На пальце 6 игольной пластины 9 и пальце прижимной лапки 3 
формируются переплетения ниток, что предотвращает деформацию материала по ширине строчки.   

Натяжения игольной нитки 1иT  (рис. 4) в процессе образования цепного стежка, имеет  два периода 
нагружения [2]: I – при проведении иглой нитки через материал ( °°= 18090 Kϕ ) и II – при продвижении 
материала °°= 380300 Kϕ . Крайнее верхнее положение иглы соответствует °= 0ϕ .  

 

(град)360270180
О
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(Н)
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Рис. 4. График натяжения игольной нитки при образовании трехниточного     краеобметочного стежка 504 типа 

 
Тонкие материалы, такие как шелк, тафта и т.п.,  не деформируются по толщине и устойчивы к 

растяжению по длине, но легко сжимаются (сморщиваются) вдоль линии строчки. Чтобы не происходило 
этого вида стягивания материала от действия сил  3иТ и 1XиR натяжения игольной нитки, необходимо 
придать материалу большую прочность к сжатию вдоль линии строчки растянув на участке  p-f (между 
рейками) формирования нового стежка. Поэтому, при обработке тонких материалов  за счет растяжения 
материала рейками 1 и 2, которое происходит при превышении величины хода основной рейки над 

дополнительной 21 LL > ,  обеспечивается растяжения материала силой 1рR , а следовательно, и большая ее 
устойчивость к сжатию. На участке p-f на материал  действует сила по закону Гука 

Lр kR ∆⋅=1 , 

где  k – коэффициент упругости материала, зависящий от его свойств и размеров;  

21 LLL −=∆  – величина удлинения ткани на участке p-f между рейками 1 и 2 в зоне формирования 
стежка. Также данную деформацию можно представить через уравнение деформации материала  

xаb E εσ ⋅= , (5)

где  E – модуль упругости, 
1L

L
x

∆=ε – относительное удлинение. 

Для устранения стягивания материала данная сила 1рR должна превышать сумму сил сжатия 
материала: 

311 иХир TRR +≥
 (6)

Таким образом, в машинах для обработки тонких материалов  дифференциальная подача материала 

должна иметь величину 1<∆д , когда 0>∆L . 
При обработке легкорастяжимых материалов (рис. 5 и 6), к которым в первую очередь можно 

отнести трикотаж, происходит сжатие материалов прижимной лапкой по вертикали под действием силы  и 
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материал не только сжимается на величину  )2(
у∆ , но и удлиняется на величину )2(

х∆  по горизонтали.  

Сжатие  )2(
у∆ материала  достигает наибольшего значения под прижимной лапкой и рейкой 2 (участок f – h) 

под действием силы сжатия )2(N материала рейкой 2 и подошвой прижимной лапки 3 
)2()(

2 усж
у

сж kR ∆⋅= , 
где  cжk – коэффициент упругости материала от действия сила сжатия по вертикали;  

соу tt −=∆ )2( – абсолютная деформация сжатия материала на участке p – f  по вертикали,  

оt  и сt  – толщина материала без деформации и под действием прижимной лапки.  
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Рис. 5. Деформация материала прижимной лапкой: а- трикотаж ластик 2х2; б - трикотажное полотно ручной вязки 
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Рис. 6. Деформация легко растяжимых материалов при транспортировании 

 

Удлинение материала  )2(
х∆ зависит от степени деформации материала по вертикали оу t/)2(∆ , от 

физико-механических свойств (растяжимости), вида переплетений, состава сырья и др. Деформация )2(
х∆  

вызывает действия силы упругости материала  
)2(

2 xрсрс kR ∆⋅=
, 

где  рсk
– коэффициент упругости материала в горизонтальном направлении от сжатия силой )2(N ;  

oрx ll −=∆ )2(

; рo ll ,
– первоначальная и после деформации длина участка f – h материала (рис. 5).  

При деформации возникает напряжение )2(
)2()2(

S
N

ас =σ , которое зависит от свойств материала и 

его параметров,  
)()2(

yхас Е εεσ +=
, 

где  
p

x
х l

)2(∆=ε  – относительное удлинение по горизонтали; 
o

у
у t

)2(∆
=ε  – относительное сжатие по 

вертикали. 
Также на удлинение )2(

х∆ материала влияет  и предварительное  его растяжения рс∆  под действием 

силы трения плсF  (рис. 1 и 2) материала по игольной пластине 9 и платформе машины.  Сила 

плсF возникает от сопротивления плткпл G −⋅µ  материала при его скольжении по поверхности платформы 
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машины и от действия силы тяжести весткG − от свисающего со стола материала: 

весткплткплплс GGF −− +⋅= µ , 

где  плµ – коэффициент трения скольжения материала по поверхности платформы, плткG −  – вес участка 
ткани, действующий на платформу машины. 

Чтобы при транспортировании легко растяжимых материалов не происходило проскальзывания 
необходимо в условия продвижения 1…4 учесть действия сил на материал со стороны нитки, прижимной 
лапки  и рейки (рис. 7). 
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Рис. 7. Силы, действующие на участок p-f-h материала 

 
На участке p – f  активного формирования стежка материал сжимается за счет действия сил:  
- силы сжатия 2рR   материала рейкой 2 за счет разности ее хода с рейкой 1  

2р c LR k= ⋅ ∆ , 

где  ck – коэффициент упругости материала к  действию сила сжатия; 2 1L L L∆ = − – абсолютная 
деформация сжатия материала на участке p – f; 

- сил натяжения нитки 3иТ , 1XиR  и др.  
Для устранения деформации )2(

х∆  и рс∆  растяжения материалов от действия сил плсF  и  2рR перед 

зоной  f - h формирования стежка установить разность хода 12 LLL −=∆ реек 1 и 2 равную 

рсхТL ∆+∆≈∆+∆ )2(  (7)

где  Т∆ – деформация сжатия материала 
за счет действия силы натяжения игольной 
нитки на материал;

  
21 cтcтТ ll −=∆  ; 1cтl и 2cтl  – 

длина стежка до и после действия 
натяжения нитки.   

Таким образом, в машинах для 
обработки легко растяжимых материалов 
(трикотаж, джерси, трико и т.п.) 
дифференциальная подача материала должна 

иметь величину 1>∆д , когда 0>∆L . 
При проведении иглой игольной 

нитки через материал (рис. 8,а)  происходит 
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Рис. 8. Этапы затяжки игольной нитки в стежке 
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первый этап затяжки игольной нитки в стежке (пик I на графике, рис. 4). Второй этап затяжки игольной 
нитки (пик II на графике) в стежке происходит по окончанию перемещения материала рейками (рис. 8,б). 
Для устранения стягивания материала в этот период образования стежка необходимо выполнить не только 
условия 6…7, но и учесть влияния натяжения на формирования стежка на первом этапе затяжки нитки в 
стежке. 

Для качественного и надежного осуществления рабочего процесса перемещения материала (условия 
1…4) необходимо также наличие фиксации материала на игольной пластине прижимной лапкой. После 
смещения зубьев рейки ниже уровня игольной пластины материал под действием сил сцепления между 
материалом и прижимной лапкой 1сF  и 2cF , а также – между материалом и игольной пластиной плигF .  

фиксирует положение материала относительно иглы. Для увеличения силы сцепления плигF .  между игольной 
пластиной и материалом на участке p-f  на игольной пластине выполняют поперечные углубления (гребенку). 
Деформация материала на участке  формирования стежка скрепляется нитками стежка при новом проколе его 
иглой. Натяжение игольной нитки 1иТ , с которым она воздействует на материал при проведении иглой нитки, 
может вызвать деформацию материала вдоль стежка, если будет нарушено условие: 

- для легких тканей  

abм σσ ≤    или x
ст

и E
S
Т

ε⋅≤1 ; (8)

- для легкорастяжимых материалов 

bсм σσ ≤    или )(1
TL

ст

и E
S
Т

εε +≤ , (9)

где  abσ  и bсσ  – нормальное напряжение в материале на участке формирования стежка, созданное от 

растяжения (4) или сжатия материала рейками соответственно;  стS – площадь занимаемая стежком; 

2L
L

L
∆=ε  и 

2cт

T
T l

∆=ε  – относительное сжатие материалов рейками и ниткой.  

Выводы 
Представленный механизм возникновения деформации материала указывает, что основными  

причинами стягивания материала является  нарушение одного из условий 5…9. Нарушение условий 5…9 
может быть вызвано нарушением правил эксплуатаций, технологических режимов выполнения операций, 
выполнения ручных приемов при шитье и др.  

При эксплуатации швейной машины для устранения причин стягивания материала прежде всего 
важно выполнение правильной наладки не только натяжения ниток иТ , величины дифференциала д∆ , но и 

давления прижимной лапки N , распределения натяжения нитки между этапами ее затяжки в стежке и др. 
Оператор или программа управления машиной при выполнении регулировок  должен учитывать физико-
механические свойства материала, вид переплетения, коэффициент тангенциального сопротивления и 
другие его параметры.   

Математические модели (1…9) могут служить в качестве диагностической модели для определения 
причин деформации материала при выполнении машинного стежка и способов их устранения, а также для 
построения  систем самодиагностики. 

Данная модель также была апробирована при разработке бытовых краеобметочных машин серии 
«Прима» (Чебоксары, Россия) и может быть использована в моделировании функционирования  механизмов 
транспортирования как краеобметочных машин, так и других видов швейных машин, обрабатывающих 
легкорастяжимые ткани.  
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ ДАНИХ  
ТОПОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ НИТКИ В СТРУКТУРІ ТРИКОТАЖУ 

 
 У статті описано частину загального алгоритму переходу від топологічної до тривимірної 

геометричної моделі структури трикотажу, яка стосується аналізу даних топологічної моделі. Даний алгоритм 
є одним з ключових етапів у створенні комплексної універсальної системи автоматизованого проектування 
кулірного трикотажу, що включає тривимірне геометричне моделювання його структури.  

Ключові слова: система кодування структури трикотажу, віртуальне прототипування трикотажу, 
тривимірна геометрична модель структури  трикотажу.  

 
T.V. IELINA, L.YЕ. GALAVSKA 

Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine 
 

DEVELOPMENT OF ALGORITHM OF DATA ANALYSIS OF TOPOLOGICAL MODEL  
OF FILAMENT IN THE KNITTED FABRIC STRUCTURE  

 
Abstract – The aim of the research is to provide a formalized description of the logic of the filament curvature changing in the 

weft knitted fabrics. 
In the article a part of the algorithm of transition from the topological to the three-dimensional geometrical model of the knitted 

fabric structure, that touches the analysis of data of topological model, is described. This algorithm is one of the key stages in creation of 
complex universal CAD system for the weft knitted fabrics, which includes the three-dimensional geometrical design of its structure. 

This algorithm can be used by CAD/CAE systems developers for creation of software for 3D simulation of weft knits of all types. 
Keywords: code system  of the knitted fabric structure, virtual prototyping of knitted fabrics, 3D geometrical  model  of the knitted 

fabric structure. 
 

Постановка проблеми 
Складність внутрішньої будови трикотажних полотен та необмежена кількість можливих варіантів 

розташування ділянок нитки з різним характером кривизни всередині трикотажу пояснює значне 
відставання можливостей систем автоматизованого проектування, що передбачають віртуальне 
прототипування трикотажу, від аналогічних систем, які створені для тканих матеріалів. Теоретичні рішення, 
запропоновані вченими різних країн для окремих видів переплетень (здебільшого це трикотаж головних 
переплетень) не вирішують проблеми, адже у проектуванні трикотажу із прогнозованими властивостями 
найбільший інтерес представляють саме комбіновані та візерункові переплетення зі складною топологією. 
Тому одним з найважливіших етапів у створенні комплексної універсальної системи автоматизованого 
проектування трикотажу, що передбачає тривимірне геометричне моделювання його структури є розробка 
алгоритму переходу від інформаційної до геометричної моделі структури трикотажу.  

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

У роботах [1–3] нами були розглянуті основні способи представлення інформації про структуру 
трикотажу кулірних переплетень у комп’ютерному середовищі, сучасні системи кодування трикотажних 
переплетень, та описана розроблена нами система кодування «Топологічна модель трикотажу», придатна 
для використання у системах автоматизованого проектування трикотажу, які передбачають тривимірне 
геометричне моделювання його структури.  

 
Мета і завдання дослідження 

Виходячи з вищевикладеного зрозуміло, що перехід від топологічної до тривимірної геометричної 
моделі структури трикотажу потребує побудови чітких логічних конструкцій для опису взаємозв’язку між 
кодованим представленням процесу в’язання у просторі і часі (топологічна модель) та геометричним описом 
його результату (тривимірна геометрична модель структури трикотажу).  

 
Виклад основного матеріалу 

Топологічна модель трикотажу кулірних переплетень відноситься до класу інформаційних моделей, 
які уособлюють більшою мірою внутрішню логічну структуру об’єкту та не містять конкретних  
геометричних відомостей про об’єкт. Для визначення геометрії нитки в структурі полотна за допомогою 
топологічної моделі необхідно застосувати спеціальні алгоритми переходу, що включають аналіз даних 
моделі, та звертаються до користувача в інтерактивному режимі або до спеціалізованих баз даних для 
отримання додаткової інформації, яка стосується характеристик сировини та технологічних можливостей 
обладнання, на якому планується подальше виготовлення трикотажу.  

У трикотажі кулірних переплетень петлі з’єднуються між собою вздовж петельного ряду [5]. Тобто 
у процесі в’язання ділянка нитки, що утворює петлю, закріплюється у полотні, переплітаючись з іншими 
ділянками нитки. Зони переплетення, або зони контакту ниток утворюють певну послідовність. На рис. 1 
представлена структура трикотажу переплетення похідна гладь, та графічно позначена послідовність 
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чергування точок переплетення нитки певного петельного ряду із нитками попереднього та наступного 
петельних рядів.   Якщо подивитись на рис. 1, можна побачити, що  нитка другої системи (k=2) 
переплітається із петлею попереднього петельного ряду, потім із петлею наступного, потім знов із петлею 
наступного і знов із петлею попереднього. Далі послідовність повторюється.  

 

          
 
 
 

i=1 

i=2 

i=3 

j=1 j=2 
а 

б 

k=1 

k=2 

j=1 j=2 j=3 j=4 

 
Рис. 1. Структура (а) та взаємне розташування зон контакту (б) у переплетенні «похідна гладь» 

 
Топологічна модель трикотажу даного переплетення складається з двох матриць (рис. 2). В першій 

системі  нитка пров’язана в петлю на голці 2 у першому  циклі петлетворення, а нитка другої системи 
пров'язується в петлю першою голкою у другому циклі петлеутворення.  

  
Рис. 2.  Топологічна модель трикотажу переплетення «похідна гладь»  

 
Розглянемо алгоритм аналізу та передачі даних від топологічної моделі кулірного трикотажу до 

підпрограми, яка відповідає за побудову геометричної моделі трикотажу як об’єкту матеріального світу. 
Рапорт переплетення по висоті Rh та ширині Rb визначають кількість клітинок по вертикалі та горизонталі у 
матриці, складеної для даного переплетення.  Якщо Кi ,j, k  – це певна клітина поля машинного в’язання, то 
верхню та нижню зони фіксації ниток для петлі, що відповідає даній клітинці, можна позначити як Ti ,j, k та Bi 

,j, k відповідно. Кожна з зон фіксації певної клітини матриці містить по дві зони контакту TLi ,j, k ; TRi ,j, k та BLi 

,j, k; BRi ,j, k .  Тоді можемо записати, що  

kjikji

kjikji
kji BRBL

TRTL
K

,,,,

,,,,
,, =  (1)

При русі вздовж осьової лінії нитки зони контакту, через які вона проходить, утворюють певну 
послідовність. Так, наприклад, якщо нитка  1-ї системи ниток (k=1) утворює в переплетенні петлю з чотирма 
зонами контакту у кожному стовпчику та у кожному ряду рапорту, зони контакту в i-му петельному ряду 
чергуються в наступному порядку  BL1,1,1, TL1,1,1, TR1,1,1, BR1,1,1, BL1,2,1, TL1,2.1, TR1,2,1, BR1,2,1,……. BL1,Rb,1, 
TL1,Rb,1, TR1,Rb,1, BR1,Rb,1. За наявності в структурі полотна інших елементів послідовність розташування зон 
контакту не  змінюється, а змінюються значення, які приймають змінні вкладених матриць.  

Введемо змінні Zti,j,k та  Zbi,j,k, за допомогою яких позначимо кількість заповнених вкладених 
матриць верхнього та нижнього секторів в клітинці Ki,j,k. Якщо TLi,j,k ≠ ∅ і TRi,j,k ≠ ∅, Zti,j,k = 2. Максимальне 
значення  Zti,j,k  для кожної чарунки дорівнює 2, аналогічно максимальна кількість заповнених матриць 
нижніх секторів для однієї клітини також 2, мінімальна кількість дорівнює нулю. Тоді можемо визначити 
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загальну кількість зон переплетення, через які проходить нитка, що належить даному петельному ряду (Zi,k).  
Вона дорівнює сумарній кількості заповнених вкладених матриць в клітинках даного ряду.   

∑ ∑
= =

+=
Rb

j

Rb

j
kjikjiki zbztZ

1 1
,,,,,

 
(2)

Розглянемо, наприклад, нитку 1, пров'язану в трикотаж ажурного переплетення (рис. 3).  
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Рис. 3. Фрагмент матриці, що описує топологію нитки в структурі трикотажу ажурного переплетення 

 
Кожна з верхніх зон контакту ниток представляє собою однорядну матрицю: 

stltltlTL kji 321,, =
 

strtrtrTR kji 321,, =
 

(3)
де  tl1, tr1 –  номер петельного ряду, з ниткою якого контактує дана ділянка нитки, tl2 tr2  – номер 
петельного стовпчика, а tl3 tr3 – номер системи ниток, до якої належить суміжна ділянка нитки. Четверта 
позиція коду може приймати значення L, R, або залишатися вільною. У більшості структур трикотажу для 
суміжних петель в зонах фіксації ліва паличка остова нижньої петлі контактує з лівою напівпротяжкою 
верхньої петлі, а права – із правою. Але існують випадки, коли петля має перекручені протяжки. Тоді поряд 
із верхньою вкладеною матрицею додається позначка, яка характеризує зміну напрямку руху при переході 
від нижньої зони контакту до верхньої. Четверта позиція ряду може залишатися незаповненою, тобто, якщо 
в матриці TLi,j,k  s=Ø, то за умовчанням вважається, що s=L. А для матриці TRi,j,k, якщо s=Ø, то відповідно, 
вважаємо, що s=R. 

Розглянемо представлення нижньої зони контакту ниток у вкладених матрицях топологічної моделі. 
Оскільки нижня зона контакту ниток представлена матрицею, що має три стовпчики, та n рядів,  запишемо 
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Кількість рядів матриці n дорівнює кількості ниток, які накладаються одна на одну в певній зоні 

контакту. Аналіз даних топологічної моделі переплетення розглянемо на прикладі трикотажу ажурного 
переплетення, структура якого показана на рис. 4. 
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Рапорт переплетення по горизонталі Rb=3, рапорт по вертикалі Rh=3. Згідно із (2) визначимо  
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кількість зон контакту, які проходить нитка в кожному рядку рапорту:  
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Рис. 4. Розташування зон контакту ниток у структурі трикотажу ажурного переплетення 

 
Таким чином, буквено-цифровий код топологічної моделі кулірного переплетення дає можливість 

ідентифікувати та позиціонувати зони переплетення нитки з іншими нитками у площині полотна та у 
просторі, а також зафіксувати порядок накладання ниток одна на одну в зонах переплетення та на вільних 
ділянках. Для забезпечення переходу від топологічної до тривимірної геометричної моделі структури 
трикотажу необхідно на базі інформації про геометричні та фізико-механічні властивості сировини 
встановити масштабні коефіцієнти, довжини та характер розташування ділянок нитки між будь-якими двома 
точками контакту. Для цього можуть бути використані спеціальні методики розрахунку геометричних 
параметрів трикотажу, експериментальні дані та додаткова інформація щодо особливостей виконання 
процесу петлетворення (наприклад, видовження протяжки плюшевої нитки, або зсуви голочниці). 
Топологічна модель трикотажу певного переплетення не залежить від стану трикотажу, тому вона може 
також використовуватись для моделювання деформацій кулірного трикотажу. 

 
Висновки 

Процес побудови тривимірної геометричної моделі нитки у структурі трикотажу кулірних 
переплетень починається з аналізу його інформаційної моделі, який стає можливим завдяки формалізації 
теоретичних даних та побудові логічних конструкцій, наведених у даній статті, які дозволяють у 
автоматизованому режимі встановити характер зміни кривизни кожної ділянки нитки вздовж петельного 
ряду, яка відбувається внаслідок переплетення з іншими ділянками ниток попередніх та наступних 
петельних рядів та залежить від їх властивостей та взаємодії між собою.  
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УДК 677.025 
І.В. ЄРМОЛЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

НОВИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВОВ'ЯЗАНИХ СІТКОПОЛОТЕН 
 
Метою проведеного дослідження є аналіз основних тенденцій основов’язальної сітки і масштабу їх 

використання в техніці і медицині. Автор аналізує сучасний стан технічного текстилю, на прикладі 
основов'язаних сітчастих полотен. У статті наведені конкретні приклади використання даних виробів. 
Різноманітність та сфери використання сіткополотен в технічних, побутових та медичних цілях повсякчас 
заслуговують уваги і подальшого дослідження. Сіткополотно кожен день удосконалюється під конкретний виріб 
або сферу використання, тому потенціал росту його подальшого використання має стрімкий характер. 

Ключові слова: сіткополотно, основов'язане полотно, технічний текстиль, трикотаж філейного 
переплетення. 
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A NEW ASPECT OF USE  OF WARP-KNITTING MESHY FABRICS  
 
Abstract – The aim of the research is to analyze the main trends of the warp-knitting mesh and scope of their use in technique and 

medicine. 
The author analyzes the current stage of technical textiles, such as warp knit mesh fabrics. The article is providing specific 

examples of such products. Grids are widely used in cars to protect against wind and sun; as pockets on the back seat, in the baggage 
compartment and doors, as well as seats. One of the best inventions of our time is to manufacture parabolic antennas for space industry. 
Anyone constructing can’t be done without protective front mesh. The using of fillet knitted fabric are very important in agriculture to 
protect fruit trees and bushes from birds, hail, wind and for harvesting. Wide use of warp-knitting mesh is at the fisheries sector and in the 
packaging products. As warp-knitting mesh is used for manufacture office chairs and mattresses. Warp-knit mesh is used at almost all sports: 
in sports shoes and clothing provides good air permeability, aesthetic design and protection from stones. Unable to provide medicine without 
meshes, which are used for reconstruction of hernias and endoprosthesis.  

The diversity and scope of using warp-knit mesh in technique, household and medical purposes deserve attention and further 
investigation. Mesh knitting fabric is improving every day for a specific product or area that is why growth potential for its further is 
impetuous nature. 

Keywords: mesh, warp-knitting, technical textiles, fillet knitted fabric. 
 

Вступ 
Технічний текстиль – це промінь надії для текстильної промисловості в усьому світі завдяки 

високому інноваційному потенціалу та широкому спектру використання. 
На сьогоднішній день навіть складно сказати, який текстиль важливіший для нормального 

життєзабезпечення людини – побутовий або технічний. Тому зрозуміла все зростаюча цікавість фахівців-
текстильників до проблеми розширення асортименту таких матеріалів, отримання виробів зі спеціальними 
властивостями і використання їх в різних областях економіки. Поняття «технічний текстиль» неоднозначне і 
включає щонайширший спектр продукції, що розрізняється за властивостями, призначенням, походженням 
сировини, яка використовується, технологією виробництва.  

Але що таке технічний текстиль? І як ми його визначаємо? Звичайно технічний текстиль 
визначається як текстильні матеріали та вироби, які виробляються в основному з технічними 
характеристиками і функціональними властивостями, а не для забезпечення естетичних і декоративних 
властивостей. Технічний текстиль включає такі продукти: від зубної нитки та нитки для зшивання ран до 
серцевих клапанів і судинних протезів, від повітряного фільтра до сільськогосподарських сіток, від чохлів 
автомобільного сидіння до витримуючих навантаження композиційних матеріалів [1]. 

Фірмою «Messe Frankfurt» (Німеччина) відповідно до сфер використання та категорій продукції 
було визначено 12 основних областей застосування технічного текстилю: транспортний текстиль (Mobitech), 
будівельний текстиль (Buildtech), геотекстиль (Geotech), промисловий текстиль (Indutech), агротекстиль 
(Agrotech), пакувальний текстиль (Packtech), функціональний текстиль для дому (Hometech), текстиль для 
одягу та взуття (Clothtech), спортивно-туристичний текстиль (Sporttech), текстиль для захисту 
навколишнього середовища (Oekotech), захисний текстиль (Protech), медичний текстиль (Medtech) [2].  

Провідне місце серед виробів технічного текстилю займає трикотаж, а саме полотна, що мають 
макроструктуру, характерну для сітковиробів. Застосування сіткополен в різних областях техніки 
обумовлене проявом унікальних фізико-механічних властивостей, які властиві їх петельній структурі в 
поєднанні зі властивостями ниток.  

Для виробництва сітчастих полотен може використовуватися трикотаж кулірних і основов’язаних 
переплетень. Трикотаж кулірних переплетень має ряд істотних недоліків: обмежений розмір просвітів і 
підвищену розпускальність при пошкодженні ниток. Основов’язаний трикотаж дозволяє одержувати 
сіткополотна з практично необмеженими максимальними і мінімальними розмірами просвітів, зберігаючи 
при розтягуванні стабільність заданих розмірів. Цей трикотаж практично не розпускається при локальних 
пошкодженнях нитки в елементах петельної структури. Важливою характеристикою сіткополотен 
основов’язаних переплетень є їх ширина. На сучасних основов’язальних машинах можна виробляти 
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сіткополотна з шириною до 6 м при щільному в'язанні. Ширина залежатиме від розміру просвітів. 
Наприклад, сіткополотно з розміром сторони просвіту 40 мм може займати площу при розкритті в 4 рази 
більшу, ніж в складеному стані, а його ширина при цьому збільшується більш ніж в 10 разів [3].  

Об’єкт та метод дослідження 
Об'єктом дослідження є сучасні тенденції використання основов’язаних сіткополотен. 
Метод дослідження – аналіз сучасної наукової та науково-технічної літератури. 

Постановка завдання 
Метою роботи є аналіз основних тенденцій розвитку основов’язаних сіткополотен та сфери їх 

використання в техніці та медицині. 
Результати та їх обговорення 

Як показує практика сітчасте полотно використовується у всіх основних областях застосування 
технічного текстилю. Сіткополотно користується великим попитом, і хоча відомо чимало сфер його 
використання є ще дуже багато галузей де б можна було його запровадити. Розглянемо основні відомі 
області застосування основов'язаних сіткополотен. 

Специфічні характеристики основов’язаних трикотажних полотен відповідають вимогам 
автомобільного ринку і широко використовуються для оформлення салону автомобілів [4]. Спочатку 
трикотажні полотна використовувалися лише для оббивки стель салонів автомобілів. Однак пізніше їх стали 
застосовувати для оббивки сидінь, дверей, передніх панелей та інше. Крім текстильних матеріалів для 
оздоблення, яке більше інших застосовується в автомобілі, існують інші застосування текстилю – килими, 
накладки багажника, шланги, фільтри, віконні ущільнювачі, прокладки акумулятора, шини, звукоізоляція, 
ремені безпеки, подушки безпеки і т.д. Було підраховано, що до 20 кілограмів текстильної продукції йде на 
кожний транспортний засіб, роблячи автомобільну промисловість найбільшим споживачем технічного 
текстилю із часткою більш ніж 1 млн. тонн у рік [1]. Нині провідні виробники автомобілів намагаються 
зробити салон більш гнучким, легким та універсальним, і в цьому їм допомагають сітки, які 
використовуються для захисту від сонячних променів та вітру, у вигляді карманів на спинках сидінь, в 
дверях та багажнику. Невід’ємною частиною автомобілю є сидіння, а застосування сіткополотен створює 
структурований і футуристичний вигляд салону. Вони найчастіше застосовуються в конкретних областях, 
переважно по центру і на спинці, сидіння. Також для зовнішнього полегшення салону сіткополотна з 
мілкими чарунками можуть використовуватися на даху [5]. 

Сучасні тенденції розвитку космічних систем зв'язку зажадали створення високоефективних 
параболічних антен [3], що встановлюються на борту космічних апаратів. З різноманіття матеріалів, які 
використовують як поверхні складних антен, що відображають, в першу чергу, виділяють трикотажні 
сітчасті матеріали з текстильних ниток, які складаються із металевих електропровідних і хімічних волокон 
та трикотажні сітчасті матеріали із металевих ниток (монониток, комплексних ниток, пряжі). Сітчасті 
полотна відповідають всім вимогами параболічних антен і практичні у використанні.  

В галузі будівництва різноманітних споруд та конструкцій, для підкріплення, фільтрування, 
відокремлення, дренажу та контролю ерозії  тощо все більше застосовують геотекстиль [6]. Головними 
сировинними матеріалами для його виробництва являються поліестер, поліамід, поліпропілен і поліетилен. 
Геотекстильні матеріали є екологічно безпечними нетканими матеріалами. Волокна можуть бути додатково 
термозміцненими чи термоскріпленими. Це забезпечує їм високу стійкість до хімічних і бактеріологічних 
впливів та термоокислювального старіння. Геотекстильний матеріал не схильний до гниття, дії грибків і 
плісняви, гризунів і комах, проростання коренів. Структура матеріалу забезпечує високі фільтруючі 
властивості і міцність. Завдяки геотекстильним матеріалам виконується дренаж, армування, захист, 
розподіл, водовідведення [7]. 

Захисна фасадна сітка [8] застосовується для укриття будівельних лісів і фасадів будинків при 
проведенні будівельних або опоряджувальних робіт. Вона перешкоджає вільному падінню сміття, пилу і 
інструменту з робочих зон лісів за межі будівельного майданчика, забезпечує додаткову безпеку 
будівельників на лісах. Сітка для лісів несе прикладну функцію, як захисно-уловлююча, і естетичну, 
облагороджуючи зовнішній вигляд будівництва. Під час ремонту та прокладання комунікацій металеві 
огородження зони робіт додатково завішують захисною фасадною сіткою зеленого кольору, щоб видом 
тимчасових робіт не псувати естетичний вигляд міських вулиць. При виконанні піскоструминних робіт 
поблизу від жвавих вулиць сітки вловлює пісок, який може потрапити на перехожих або проїжджаючий 
повз транспорт. Так само сітка вловлює частинки фарби при виконанні малярних робіт на даних 
конструкціях. Захисна сітка на будівництві не перешкоджає проходженню світла і повітря, створюючи 
природні та комфортні умови роботи для будівельників. Також сіткою вкривають сушарки на елеваторах 
для уловлювання лушпиння, яка утворюється в процесі сушіння. 

Не менш важливу роль відіграє використання філейного трикотажу у сільському господарстві, 
зокрема, використання сіток, які різноманітні за своєю структурою. Властивості, які мають сітки, досить 
високі, що дозволяє задовольнити вимоги користувачів, а саме міцності, захисту, довговічності, стійкості до 
зовнішніх чинників. Це  відповідно досягається використанням різноманітної сировини натурального і 
синтетичного походження, а також їх комбінування, кінцевої обробки та нанесення на поверхню 
текстильно-допоміжних речовин (гідрофобні, гідрофільні компоненти, термопластичні добавки тощо), 
фарбування, ламінування та інше. 
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У сільському господарстві [9] для затінення і захисту фруктових дерев, чагарників і саджанців, а 
також для збору врожаю плодово-ягідних рослин широко застосовуються поліетиленові сітки. В'язана сітка 
з високоміцного стрічкового поліетилену, забезпечує від 35 до 90% тіні і захист від вітру. Вона легка, міцна 
(наприклад, сітка від птахів), просто натягається, не розпускається, хімічно інертна. Також сіткополотна 
широко використовуються для затінення теплиць і садових центрів, для спорудження тентів і навісів. Крім 
того є економічною альтернативою установці дерев'яного або металевого паркану на садовій ділянці. 
Сільськогосподарська сітка виготовляється з матеріалу, який не гниє і має захист від ультрафіолетового 
випромінювання. Спеціальний спосіб в’язання сітки забезпечує захист від довільного розпускання.  

Практичні у використанні сітки для збору врожаю, які натягуються під деревами і забезпечують 
швидкий збір фруктів, горіхів, оливок і т.д. Сітка для збору врожаю виготовляється тільки з кращих 
полімерів, щоб забезпечити максимальну можливість її застосування.  

Користується попитом у сільському господарстві і вітрозахисна сітка – це міцна сітка для 
використання на посівних площах. Будучи дуже ефективною, в якості перешкоди для вітру, сітка є захисним 
екраном також від снігу та піску на посівних площах. Сітка просто встановлюється і може бути переміщена 
вздовж посівної площі для досягнення найкращих результатів захисту. Знижує силу вітру до 50%.  

Неможна недооцінювати шпалерну сітку для підтримки рослин. Вона являє собою легку, недорогу 
двоосноорієнтовану сітку, яка використовується для вертикального вирощування в’юнких культур (огірків, 
гороху, квасолі, кабачків). Сітка також може використовуватися для горизонтальної підтримки квітів з 
довгими стеблами (гвоздики, хризантеми, фрезії, тюльпани) на відкритому ґрунті та в тепличних умовах. 
При вертикальному вирощуванні овочі практично не гниють і не псуються, їх досить легко збирати, а також 
доглядати за ними. Крім того шпалерна сітка дає можливість значно заощадити посівні площі для в’юнких 
культур. Після закінчення сезону шпалерна сітка легко демонтується і скручується в рулон, що дає 
можливість її багаторазового використання. 

Практичне використання знайшли сітки  в сільському господарстві і як пакувальний  матеріал для 
соломи та сіна. В машинах для збору спеціально вмонтована автоматична подача необхідної сітки, яка 
змотана в рулон. Крім цього технічний філейний трикотаж використовується для захисту полів від саранчі, 
москітів тощо. 

Широке використання сіткополотна  знайшли і в риболовній галузі [10]. Спеціалісти в даній галузі 
такі сітки називають безвузловими сітями [11]. У безвузлових сітях відсутня витрата нитки на вузол, втрата 
міцності в переплетеннях не перевищує 10–12%. Важливою перевагою є також те, що при натягуванні вони 
чинять менший опір у воді.  

Сітчасте полотно також не рідко використовують при виготовленні пакувальної сітки. При в’язанні 
пакувальної сітки з двох стрічок, які одержані зі штучної плівки, формують петельні стовпчики сполучають 
утоком у вигляді двох утокових стрічок. Одна стрічка в стовпчиках і одна стрічка в утоці має меншу 
температуру плавлення, ніж дві інші стрічки. При проведенні сформованої сітки між пластинами або валами 
каландра здійснюється скріплення стрічок в зоні їх перетину за рахунок розплавлення стрічок з меншою 
температурою плавлення. Можливий варіант використовування декількох стрічок в стовпчиках і в утоці або 
монониток замість стрічок [12]. Нерідко на прилавках магазинів можна зустріти продукти, які упаковані в 
сітку – це переважно ковбасні вироби, овочі та фрукти. Пакування продуктів в сітку практично, екологічно 
безпечно та економічно вигідно. 

В побутових цілях сіткополотно у вигляді двошарового основов’язаного трикотажу знайшло 
широке застосування для виготовлення обшивки офісних стільців [13]. Основними вимогами до стільців є 
зручність під час сидіння, відповідність за дизайном та кольоровою гаммою, пружність, рівномірне 
розподілення навантаження на сидіння. Двошаровий трикотаж повністю відповідає цим вимогам і успішно 
застосовується для таких цілей.  

Також сіткополотна використовують для виготовлення матраців [14–16]. Виробники виготовляють 
матраци, які покриті сіткополотном, або ж воно розміщується між шарами піни для кращої циркуляції 
повітря. За заявою виробника, перевагою цих виробів є те, що вони забезпечують оптимальну підтримку для 
хребта, високу еластичність матрацу, активну циркуляцію повітря. 

Іншим важливим ринком технічного текстилю є спортивний текстиль. У доповіді для 
Європейського союзу говориться, що ринок спортивного одягу складається із трьох під-ринків: спортивного 
інвентарю (18%), спортивного взуття (32%), а також спортивного одягу (50%) [6, 17]. Сіткополотна 
використовуються майже у всіх видах спорту: для футбольних та хокейних воріт, корзин для баскетболу, у 
вигляді сіток для волейболу, пін-понгу, тенісу та інше. Використання сітчастих полотен у спортивному 
взутті та одязі забезпечує гарну повітропроникність, естетичний дизайн та захист від каменів. Не менш 
важливим аспектом використання сіткополотна в поєднанні з новітніми технологіями виготовлення підошви 
є кінцева вага кросівок (пара 42,5 розміру важить всього 635 г), що забезпечує комфорт під час їх носіння 
[18]. Фірма «Gore-tex» випускає черевики, які використовуються для екстремального гірського сходження, 
де комфорт та функціональність є головним критерієм для взуття. Поєднання 11 шарів різних матеріалів з 
основов'язаним сіткополотном дозволяє забезпечити повітропроникність, захист від вологи та холоду [19]. 

Все більше і більше продукція трикотажної промисловості використовується в медичній галузі. 
Спільність роботи цих двох галузей промисловості, досягається за рахунок постійних покращень і 
нововведень як в текстильній технології так і в медичних операціях. В’язані текстильні матеріали відповідно 
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призначені для певних медичних і хірургічних дій, комбінують в собі силу і гнучкість, розтяжність. 
Використовувані матеріали включають волокна на основі полімерів, моно і пряжі певної крутки та 
використання композиційних матеріалів. У Європі медичний трикотаж становить близько 10%  технічного 
текстильного ринку, тобто це 100,000 тонн волокна,  темпи приросту 3–4% за рік і ринком з сумою 7 млрд  
доларів США [1].  

Створення сітчастих полотен здійснюється при активній участі ряду медичних закладів, які 
проводять необхідні експериментальні та клінічні досліди. Всі досліджувані полотна отримують відповідну 
оцінку медичних закладів. Слід відмітити, що для кожного виду захворювання необхідно сітчасте полотно 
оригінальної структури, визначеної товщини і пористості, з конкретною стабільною формою і площиною 
просвітів, з регламентованою кількістю отворів в 1 см2 полотна та заданою шириною поперечних і 
повздовжніх зв’язків.  

Медична трикотажна продукція дуже різноманітна за своїм призначенням та структурою [20]. Вже 
створені і використовуються трикотажні штучні кровоносні судини, мітральні клапани серця [21], фільтри 
для заготовки плазми та переливання консервованої крові, а також сітчасті основов’язані полотна для 
закриття грижових дефектів, заміщення дефектів передньої черевної стінки та діафрагми, фіксації рухомої 
нирки, закриття дефектів і закріплення стравоходу та інше.  

В наш час великим попитом користуються сіткополотна для реконструкції гриж та інших м'яких 
тканин [22]. Сіткополотна в'яжуться з великими порами для полегшення обробки і стабільності сітки під час 
імплантації. Структура забезпечує меншу площу поверхні, що сприяє повному відновленню тканини і 
швидкій післяопераційній реабілітації пацієнта. 

 Сітчасті основов’язальні полотна філейних переплетень не жорсткі, мають стійку петельну 
структуру, абсолютно не розпускаються і не осипаються при розрізанні в будь-якому напрямку і мають при 
цьому мінімальну поверхневу щільність, не закручуються та легко моделюються під час операції, що 
забезпечує велику зручність в їх використанні.  

Вивчення досвіду виробництва і застосування ендопротезів показало, що найбільш перспективними 
видами є імплантати, що виготовляються методами текстильної технології, а саме трикотажної з 
використанням основов'язального обладнання. Дослідження властивостей натуральних і хімічних ниток, 
узагальнення матеріалів експериментально-клінічних досліджень та досвід у виробництві трикотажних 
виробів для медицини дозволили правильно визначити доцільний вид сировини для виготовлення сітчастих 
полотен. Такою сировиною є біологічно інертні поліпропіленові (ПП) мононитки, основними позитивними 
властивостями яких є їх висока механічна і хімічна стійкість, а також монолітна структура, яка ускладнює 
адсорбцію бактерій на поверхні нитки, що значно знижує ризик інфікування тканин. 

Умовою проектування основов'язаного трикотажного полотна для внутрішнього протезування є 
отримання стійкої малорозтяжної структури. Полотна не повинні закручуватися і розпускатися, а також 
мати потовщень. Оптимальні умови проростання живої тканини крізь сітчасте полотно забезпечуються 
певною величиною осередків (отворів) і їх числом в одиниці площі, тобто рівномірною пористістю. 
Дослідження, проведені спільно з провідними медичними установами Санкт-Петербурга і Москви, 
дозволили розробити медико-технічні вимоги до сітчастим ендопротезів (матеріаломісткість, міцність, 
розтяжність, пористість, твердість). 

Аналізуючи структури переплетень, з використанням яких можна умовно розділити на дві групи. 
Перша група – це філейні переплетення, друга – двогребінкові платировані.  Але трикотаж філейних 
переплетень небажаний при виготовленні полотен для ендопротезування внаслідок малої стійкості до 
силових дій [23]. 

Висновки 
Сітчастий основов’язаний трикотаж міцно ввійшов в наше життя і зайняв своє невід’ємне місце. 

Його різноманітність та сфери використання в технічних, побутових та медичних цілях повсякчас 
заслуговують уваги і подальшого дослідження. Сіткополотно кожен день удосконалюється під конкретний 
виріб або сферу використання, тому потенціал росту його подальшого використання має стрімкий характер. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИРОБІВ-
ТРАНСФОРМЕРІВ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 

 
На основі дослідження значень конкретних показників груп матеріалів для жіночого плечового одягу 

визначено діапазони рекомендованих значень матеріалів для виробів-трансформерів верхнього одягу. 
Ключові слова: виріб-трансформер, типологічний ряд, номенклатура показників, множина, 

рекомендований діапазон, область спільних значень. 
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DETERMINATION OF FABRICS PROPERTIES FOR TRANSFORMABLE OVERCOAT 

 
Abstract – This research is devoted to defining of the recommended ranges of advanced materials’ properties for transformable 

clothing. 
Transformable woman’s garments belong to the chains of transformations and to the typological range which were formed in the 

previous stage of the research. They include different types of garments (jacket, raincoat, coat, etc.), which are made of different fabrics. So 
value ranges of specific parameters of the different types of fabrics' properties are used as input data for this research. These value ranges 
are uncountable sets. And an intersection of these sets determines the value ranges of specific parameters of the fabric, which might be used 
for transformable clothing. 

As a result of the research, the recommended ranges of materials’ properties for transformable clothing were formed. The 
obtained values can guarantee high quality products, good looks and long life of the transformable clothing. 

Keywords: transformable clothing, typological range, ranges of parameters, set, recommended ranges of materials’ properties. 
 

Постановка проблеми 
Одним з напрямків розширення асортименту та підвищення конкурентоспроможності швейних 

виробів є розробка прогресивних виробів. До них відносять вироби, які трансформуються (вироби-
трансформери). Такі виробі дозволяють розширити межі їх використання за часом, місцем, сезоном, що 
привабить широке коло споживачів. Це особливо актуально в умовах економічної кризи, оскільки за 
рахунок зменшення кількості необхідних виробів скорочується вартість гардеробу. 

Тому багато фахівців-дизайнерів, конструкторів і технологів України, інших країн Європи, Росії та 
США працюють в напрямку використання принципів трансформації у галузі проектування одягу [1–4]. 

Серед всього асортименту одягу найбільш поширеним є верхній одяг, оскільки він експлуатується 
протягом осені, зими та весни. Трансформація такого одягу значно розширює період експлуатації одного 
виробу: перетворення зимового одягу в демісезонний, плаща – в куртку, куртки – в жилет та багато інших 
варіантів. 

Для виготовлення виробів-трансформерів застосовують сучасні матеріали, значення показників 
властивостей яких відмінні від нормованих значень показників, що вказані у стандартах, або взагалі в них не 
наведені. Крім того, відсутні алгоритми адаптації основних показників властивостей сучасних матеріалів 
для виробів, що можуть змінювати своє функціональне призначення. 

Тому доцільно встановити діапазони значень показників вагомих властивостей матеріалів для 
виготовлення виробів-трансформерів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Існуючий асортимент сучасних виробів-трансформерів верхнього одягу дуже різноманітний та його 

склад представлений великою групою двобічних виробів. Інформація різного роду про вироби-
трансформери широко представлена у періодичних виданнях [2], наукових статтях [3, 4] та інтернет-
ресурсах [5]. 

В роботі [3] розглянуто питання дослідження властивостей сучасних матеріалів для двобічної 
куртки та вибору її оптимального пакету. Розроблений алгоритм може бути адаптований до вибору 
матеріалів для виробів-трансформерів, які об’єднані у типологічні ряди. 

Постановка мети та завдань дослідження 
Мета дослідження – визначення діапазонів показників властивостей сучасних матеріалів для 

виробів-трансформерів. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
- аналітичне обґрунтування алгоритму встановлення рекомендованих значень показників 

властивостей матеріалів для виробів-трансформерів; 
- встановлення діапазонів рекомендованих значень показників властивостей матеріалів для 

виробів-трансформерів. 
Виклад основного матеріалу 

Виріб-трансформер (ВТ) – це багатофункціональний виріб, який володіє рухомою структурою, що 
дозволяє йому перетворюватись в інші вироби, або суттєво змінювати свої властивості [2]. 

Отже, ВТ складається з множини СЕ стабільних елементів виробу і множини ТЕ трансформерних 
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елементів, а в ТЕ входить сукупність конструктивних елементів (КЕ) та безпосередньо сукупність засобів 
трансформації (ЗТ): 

СЕ ∪  ТЕ ∈  ВТ; ТЕ ⊂  КЕ ∪  ЗТ, (1) 
де ВТ – виріб-трансформер; 
СЕ – стабільні елементи; 

ТЕ – трансформерні елементи; 
КЕ – конструктивні елементи; ЗТ – засоби трансформації. 

За визначенням [4], ряд, що містить сукупність моделей виробів зі спільною ознакою та передбачає 
можливість перетворення від вихідної моделі до останньої моделі ряду називається типологічним (ТР). 

ТР відображає ланцюг перетворення, де вихідний виріб трансформується у інші вироби ряду [6]. За 
принципом «аналогії» у евристичному проектуванні – вихідний виріб визначається спільними ознаками 
виробів, які входять до ТР. 

Відповідно до розробленого ТР жіночого плечового одягу проектований виріб може 
трансформуватись у пальто, жакет, плащ, куртку [4]. Тому, до ВТ висувається сукупність вимог, які 
складають вимоги до жакета, пальта, плаща, куртки. Відповідність вимогам забезпечують як параметри 
конструкції, так і властивості використаних матеріалів. 

У межах розробленого типологічного ряду передбачається використання спільного вихідного 
виробу і перетворення у інші види одягу лише за рахунок ТЕ. Тому, для проектування конкретного ВТ 
необхідно обрати один матеріал верху, який би з достатнім рівнем якості забезпечив вимоги до інших видів 
виробів, що входять до проектованого ряду. З цією метою доцільно встановити діапазони показників 
властивостей матеріалів, що характерні для всієї множини матеріалів, які використовують для різних видів 
одягу. 

Тоді, деяка нескінченна множина В дійсних чисел з інтервалу (a, b) може бути задана за допомогою 
зазначення властивостей усіх його елементів. Задання множини через зазначення властивостей її елементів 
має вигляд: 

B = {x| a<x <b}, (2) 
де  x| a – індукована властивість елемента. 

Таким чином, числові характеристики окремих показників властивостей матеріалів є індукованими 
множинами, що задані виразом (2). При цьому приймаємо а – мінімальне значення рекомендованого 
діапазону показника окремої властивості, b – максимальне значення рекомендованого діапазону показника 
тієї ж властивості. 

Якщо позначити А – множину властивостей матеріалів для костюмної групи виробів, В – множину 
властивостей матеріалів для пальтової групи виробів, то область спільних значень властивостей матеріалів 
для виробів-трансформерів S може бути записана як перетин множини властивостей, характерних для 
матеріалу одного виду виробів (наприклад, пальтові – множина В) та множини властивостей, характерних 
для матеріалу другого виду виробів (наприклад, костюмні – множина А): 

S = B∩А= {x| a<x <b} ∩{x| с<x <d}, (3) 
де  а, c – мінімальне значення рекомендованого діапазону показника окремої властивості для 
пальтових, костюмних матеріалів відповідно; b, d – максимальне значення рекомендованого діапазону 
показника тієї ж властивості для пальтових, костюмних матеріалів відповідно. 

Такий запис справедливий для ланцюга перетворення, що містить види виробів, які традиційно 
виготовляють із костюмних і пальтових матеріалів. Поєднання видів виробів, що виготовляють із 
костюмних і плащових або пальтових і плащових матеріалів, матиме аналогічний вигляд. 

Область спільних значень властивостей матеріалів, із яких рекомендовано виготовляти ВТ, що 
належать типологічному ряду, який містить види виробів як костюмного (А), пальтового (В), так і 
плащового (С) асортименту, повинна бути представлена наступним чином: 

S = B∩А∩C= {x| a<x <b} ∩{x| с<x <d} ∩{x| f<x <g}, (4) 
де  f – мінімальне значення рекомендованого діапазону показника окремої властивості плащових 
матеріалів; g – максимальне значення рекомендованого діапазону показника тієї ж властивості плащових 
матеріалів. 

Для визначення інтервалу значень конкретних показників властивостей матеріалів, які можна 
використовувати для ВТ, взято граничні межі регламентованих показників костюмних, пальтових та 
плащових матеріалів для традиційного одягу [8, 9]. В результаті перетину інтервалів значень показників 
костюмних, пальтових і плащових матеріалів утворюються області спільних значень, які визначають 
мінімальні та максимальні значення показників властивостей матеріалів для виготовлення виробів-
трансформерів у межах розробленого ТР. 

Оскільки матеріали характеризують багатьма властивостями, для спрощення дослідження спільних 
властивостей матеріалів виконано аналіз найбільш значимих показників властивостей. Найбільш значимі 
показники властивостей та коефіцієнти їх вагомості для кожного асортименту матеріалів представлені в 
табл. 1. 

Для подальшого дослідження обрані показники властивостей, коефіцієнт вагомості яких не менший 
за 0,1. 

З урахуванням рекомендацій [8], коефіцієнт незминальності визначає групи тканин: 80–85% – 
тканини з високою стійкістю до зминання; 60–75% – тканини із середньою стійкістю до зминання; 25–55 % 
– тканини з високою зминальністю. Отже, для ВТ потрібно підібрати матеріали з високою стійкістю до 
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зминання, що забезпечить комфорт при експлуатації виробу і зручність при догляді за ним. 
 

Таблиця 1 
Коефіцієнт вагомості показників властивостей матеріалів 

№ Показники, одиниці 
виміру 

Коефі-
цієнт 

вагомості 
№ Показники, одиниці виміру 

Коефі-
цієнт 

вагомості 
№ Показники, одиниці 

виміру 

Коефі-
цієнт 

вагомості 
Костюмні матеріали Плащові матеріали Пальтові матеріали 

1 Коефіцієнт зминальності, % 0,20 1 Водотривкість, Па 0,24 1 Число циклів стирання по площині, тис. циклів 0,25 

2 Число пілей, пілі/см2 0,15 2 Водопроникність, г/(м2*с) 0,22 2 Сумарний тепловий опір, 
(м2*К)/Вт 0,20 

3 Залишкова деформація, % 0,12 
3 
Число циклів 
стирання по площині, 
тис. циклів 

0,15 3 Коефіцієнт незминальності, град 0,16 4 Водопроникність, г/(м2*с) 0,12 

4 
Зміна лінійних 
розмірів після мокрих 
обробок, % 

0,14 4 Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок, % 0,15 5 Повітропроникність, дм3/(см2*с) 0,10 

5 Повітропроникність, дм3/(см2*с) 0,12 5 Сумарний тепловий опір, 
(м2*К)/Вт 0,11 6 Жорсткість при згині, 

мкН*см2 0,08 

6 Залишкова деформація, % 0,12 6 Число циклів стирання по площині, тис. циклів 0,06 7 Зміна лінійних розмірів після замочування 0,05 

8 Коефіцієнт зминальності, % 0,05 
7 Жорсткість при згині, 
мкН*см2 0,12 7 

Ступінь стійкості фарбування 
до фізико-хімічних впливів, 
балів 

0,06 
9 Розривне навантаження, сН 0,03 

 
В залежності від здатності до утворення пілей матеріали поділяють на: ті, що не утворюють пілей (0 

пілі/см2); ті, що мало утворюють пілей (1–5 пілі/см2); ті, що утворюють багато пілей (6–10 пілі/см2). 
Оскільки ВТ передбачається використовувати не один сезон, а декілька, при чому в якості різних видів 
одягу, то необхідно обрати матеріали, які не утворюють пілей. 

Показник водопроникності є найбільш вагомим для пальтових та плащових матеріалів. Для 
асортименту костюмних матеріалів він є незначним, тому для них показник водопроникності не враховано. 
Отже, для виготовлення ВТ необхідно вибрати матеріали з показником водопроникності, який є 
рекомендованим для пальтових і плащових матеріалів і становить 50 г/(м2*с) і менше. 

Всі тканини по величині зміни лінійних розмірів після мокрої обробки діляться на три групи: 1) без 
зсідання – з показниками зсідання матеріалів 1,5% по основі та утоку; 2) з малим зсіданням – 3,5 % по 
основі та 2,5 % по утоку; 3) зсідальні – 5 % по основі та 2 % по утоку. Оскільки матеріали для ВТ повинні 
забезпечити достатній рівень якості на етапі виготовлення та експлуатації, необхідно вибрати матеріали 1-ї 
групи. 

Теплозахисні властивості матеріалів – це здатність їх зберігати тепло, яке виділяє тіло людини. 
Теплозахисні властивості повинні відповідати виду одягу і вимогам до нього. Для костюмних матеріалів 
рекомендовані діапазони сумарного теплового опору – 0,025–0,029 м2*К/Вт і більше, для пальтових 0,07–
0,089 м2*К/Вт і більше, для плащових 0,02–0,024 м2*К/Вт і більше. 

Отже, для ВТ, ланцюг перетворення якого включає всі види типових виробів, рекомендується 
вибирати матеріали з сумарним тепловим опором від 0,024 м2*К/Вт та збільшувати його за рахунок 
трансформації. В таких випадках доцільно використати такі рекомендації: 

- для малих розмірів вибирати максимальні значення прибавок для побудови спільної БК, що 
дозволить, за необхідності, вкладати утеплену підкладку; 

- для інших розмірів збільшення теплозахисних властивостей можна досягти шляхом накладання 
на виріб утеплених деталей (ТЕ). 

Матеріали з низькими значеннями залишкової деформації добре зберігають форму одягу, мають 
високу зносостійкість та менше зминаються. Для костюмних матеріалів рекомендована величина 
залишкової деформації 0,8–3,0 %, для пальтових 1,5–5%. Для плащових ці властивості є невагомими (див. 
табл. 1), тому їх можна не враховувати. Отже, доцільно визначати лише область спільних значень 
показників лише для пальтових (множина В) та костюмних матеріалів (множина А). 

В залежності від виду одягу, особливостей його моделей і конструкції, вимоги до жорсткості при 
згині можуть бути різними. Так, для костюмних матеріалів рекомендоване значення жорсткості при згині 
становить від 9 до 20 мкН*см2, для пальтових та плащових тканин – від 15 до 80 мкН*см2. 

Крім того, одним із визначальних показників, що впливає на вибір методів обробки, є товщина 
матеріалу, оскільки трансформовані вузли характеризуються наявністю додаткових деталей (обшивок, 
внутрішніх обшивок, планок) і, відповідно, збільшенням шарів матеріалів на ділянках швів. За 
рекомендаціями [8] діапазон товщини для костюмних матеріалів становить – 0,4–1,3 мм; для пальтових – 
1,0–4,0 мм; для плащових 0,5–1,4 мм. 

Сформовані значення показників задіяні в схемах визначення їх граничних значень. Для графічного 
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відображення співвідношення між множинами найчастіше використовують кола Ейлера, які дозволяють 
відобразити співвідношення у будь-якій сфері: математика, логіка, менеджмент та інших прикладних 
напрямках [7, 10]. Для цього можуть бути використані будь-які багатовимірні геометричні фігури, 
ієрархічно розташовані в просторі, тобто одні фігури поглинають інші повністю або частково. 

Схема накладання граничних регламентованих значень показників властивостей матеріалів 
представлена у вигляді прямокутників, що нанесені на числову пряму (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема визначення граничних значень показників: 
а) залишкової деформації, %; б) жорсткості при згині мкН*см2; д) товщини матеріалів, мм 

 
З рисунку видно, що показники залишкової деформації перекриваються. Область спільних значень 

визначає рекомендовані граничні значення величини зміни лінійних розмірів після мокрої обробки за 
ознакою зсідання, які є спільними для пальтових та костюмних матеріалів і становлять 1,5–3 %. 

Таблиця 2 
Рекомендовані діапазони значень показників 

властивостей матеріалів 
Множина виробів типу Показники Sпл,к,п Sп,к Sк,пл Sп,пл 

Товщина, мм 0,5–
1,3 

1–
1,3 

0,5–
1,3 

0,5–
1,4 

Залишкова деформація, % 1,5–3 
Жорсткість при згині, 
мкН*см2 15–20 9–25 15–80 

Коефіцієнт незминальності, % 80–85 
Число пілей, пілі/см2 0 
Зміна лінійних розмірів після 
мокрих обробок, % 

1,5 – по основі; 
1,5 – по утоку 

Водопроникність, г/(м2*с) 50 і менше  

Після накладання діапазонів значень 
показника жорсткості при згині виявлена 
область спільних значень для поєднання 
виробів типу Sпл,к,п (плащові, костюмні, 
пальтові), а також Sп,к (пальтові, костюмні), Sк,пл 
(костюмні, плащові), Sп,пл (пальтові, плащові) і 
встановлені граничні межі їх спільних значень 
(табл. 2). 

Аналогічно визначена область спільних 
значень товщини матеріалів різних 
асортиментів, що обмежена граничними 
значеннями (табл. 2). 

Отже, визначені показники 
властивостей дають можливість підібрати 
матеріали для виготовлення ВТ та забезпечать 
достатній рівень його якості. 

Висновки 
Аналітичне обґрунтування алгоритму визначення показників властивостей матеріалів для виробів-

трансформерів дозволило встановити діапазони рекомендованих значень, дотримання яких гарантує 
високий рівень якості виробу, гарний зовнішній вигляд та тривалий термін експлуатації ВТ. 
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УДК 677.055 
Н.М. ЗАЩЕПКІНА,  Б.Ф. ПІПА 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВІДТЯЖКИ ПОЛОТНА  
НА КРУГЛОВ’ЯЗАЛЬНІЙ МАШИНІ 

 
Розглянуто особливості проектування механізмів відтяжки полотна круглов’язальних машин з метою 

підвищення стабільності швидкості та сили його відтяжки. Розв’язання поставленої задачі досягнуто шляхом 
заміни привода механізму відтяжки полотна круглов’язальної машини, де в якості робочих елементів використані 
храпові та кулачкові механізми, які не здатні забезпечити стабільність передаточного числа кінематичного зв’язку 
привода з відтяжними валиками, приводом, що забезпечує стабільність передаточного числа. Запропонована нова 
конструкція механізму з приводом, що забезпечує стабільність передаточного числа кінематичного зв’язку приводу з 
відтяжними валиками. Наведено принцип роботи механізму. Розраховано оптимальне зусилля для використання 
даного механізму та оптимальне передаточне число для використання механізму відтяжки у виробництві. 
Розраховано конструктивні параметри черв’ячної передачі. Доведено, що при використанні даного механізму існує 
можливість вибору оптимальної величини сили відтяжки полотна залежно від виду заправки круглов’язальної 
машини та швидкості в’язання полотна. Запропонована конструкція механізму відтяжки полотна круглов’язальної 
машини дозволяє розширити його технічні можливості та ефективність роботи.  

Ключові слова: круглов’язальна машина, механізм відтяжки полотна, привід механізму відтяжки полотна.  
 

N.N. ZASHCHEPKINA, B.F. PIPA 
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine 

 
INCREASE OF STABILITY OF CLOTH STAY ON ROUND KNITTING MACHINE  

 
Features of designing of mechanisms of a delay of a cloth on round knitting machine for the purpose of increase of stability of 

speed and force of a delay of a cloth are considered. The task in view decision is reached by replacement of a drive of the mechanism of a 
delay of a cloth round knitting machine, where as working elements are used ratchet and cam mechanisms, which not in a condition to 
provide stability of transfer number of cinematic communication of a drive with guy platens and a drive which provides stability of transfer 
number. The new design of the mechanism with a drive, which provides stability of transfer number of cinematic communication of a drive 
with guy, is offered. The principle of work of the mechanism is resulted. The optimum effort for use of the given mechanism of a delay in 
manufacture is calculated. It is calculated worm gear design data. It is proved that at use of the given mechanism, there is a possibility of a 
choice of optimum size of force of a delay of a cloth depending on a refuelling kind on round knitting machine and speeds of knitting of a 
cloth. Offered construction cloth delays allows to expand its technical possibilities and an overall performance.  

Keywords: round knitting machine, the mechanism of a delay of a cloth, a drive of the mechanism of a delay of a cloth. 
 

Вступ 
Перспективним напрямком  підвищення ефективності роботи круглов’язальних машин є 

удосконалення їх механізмів, зокрема механізму відтяжки полотна [1–3]. При цьому особлива увага 
приділяється підвищенню стабільності сили відтяжки полотна протягом всього процесу в’язання та 
підвищенню надійності і довговічності роботи механізму. 

Об’єктом досліджень обрано механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини. При розв’язанні 
задач, поставлених у даній роботі, були використані сучасні методи теоретичних досліджень, що базуються 
на теорії проектування в’язальних машин, теорії пружності та деталей машин. Стаття присвячена аналізу 
існуючих конструкції механізмів, впливу їх на ефективність роботи та розробці нової конструкції механізму 
відтяжки полотна.   

Результати та їх обговорення 
Аналіз механізмів відтяжки полотна круглов’язальних машин [3] показує, що з метою підвищення 

ефективності їх роботи доцільно оснастити механізм відтяжки полотна системою забезпечення стабільності 
сили відтяжки полотна на протязі всього процесу в’язання та контролю його якості. Це необхідна умова 
підвищення якості полотна [1]. В основу досліджень авторів поставлена задача створити таку конструкцію 
механізму відтяжки полотна круглов’язальної машини, в якій шляхом введення нових елементів та їх 
зв’язків забезпечило би підвищення стабільності процесу відтяжки полотна, здатне підвищити якість 
полотна та довговічність роботи механізму. 

Вирішення поставленої задачі досягнуто шляхом заміни привода механізму відтяжки полотна 
круглов’язальної машини, де в якості робочих елементів використані храпові та кулачкові механізми, які не 
здатні забезпечити стабільність передаточного числа кінематичного зв’язку привода з відтяжними валиками 
[1], приводом, що забезпечує стабільність передаточного числа. Постійність передаточного числа 
кінематичного зв’язку приводу з відтяжними валиками досягнуто використанням зубчастої та черв’ячної 
передач, що забезпечує  стабілізацію процесу відтяжки полотна за рахунок стабільності зусилля відтяжки 
полотна, і призводить до підвищення якості полотна та надійності і довговічності роботи механізму 
відтяжки полотна за рахунок зниження динамічних навантажень привода. 

На рис. 1 представлена кінематична схема запропонованого авторами механізму відтяжки полотна 
круглов’язальної машини (пристрій роз’єднання кінематичного зв’язку ведучого та ведених відтяжних 
валиків, що необхідно для заправки полотна між валиками, не показано).  
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Принцип роботи механізму відтяжки 
полотна такий. При вмиканні круглов’язальної 
машини рама 7 з відтяжними валиками 1, 2, 3 
починає обертатися. При цьому шестерня 8, що 
знаходиться в зачепленні з нерухомо закріпленим 
зубчастим колесом 10, починає обертатися. Жорстко 
з’єднаний із шестернею 8 черв’як 11 також починає 
обертатися. Обертальний рух черв’яка 11 
передається черв’ячному колесу 9 та ведучому 
відтяжному валику 1, який з ним жорстко з’єднаний. 
Ведучий відтяжний валик 1 за допомогою 
зубчастого зачеплення циліндричних шестерень 4 – 
 

 
Рис. 1. Кінематична  схема  механізму  відтяжки полотна:   

1–3  –  відтяжні валики; 4–6 – циліндричні шестерні; 7 – рама; 
8 – шестерня; 9 – черв’ячне колесо; 10 – зубчасте колесо;  

11 – черв’як; 12 – трикотажне полотно 

5 та 4 – 6 приводить в обертальний рух ведені відтяжні валики 2, 3. Обертальний рух відтяжних валиків 1, 2, 
3 зумовлює відтяжку полотна 12, заправленого між ними. Аналіз [1, 4] показує, що зусилля відтяжки 
полотна, зумовлене його пружними властивостями, забезпечується необхідним передаточним числом 
привода механізму відтяжки полотна и, яке знаходиться із умови [4]: 
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де вц n,n – частота обертання голкового циліндра та відтяжних валиків відповідно;  d – діаметр 
відтяжних валиків;  ε – відносна деформація розтягу полотна;  q – кількість в’язальних систем машини;  B – 
висота петельного ряду полотна.   

Зміна зусилля відтяжки полотна при використанні запропоновано механізму (рис. 1) може бути 
досягнута зміною, наприклад, передаточного числа черв’ячної передачі привода. Проаналізуємо, як впливає 
передаточне число черв’ячної передачі, зокрема, число зубів черв’ячного колеса, на зусилля відтяжки 
полотна. Враховуючи [4], можемо одержати: 
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де iF – сила відтяжки петлі полотна;  E – модуль пружності полотна;  S – площа перерізу ниток петлі;  

вv , пv  – лінійна швидкість відтяжних валиків та швидкість в’язання полотна відповідно. 

Враховуючи, що 60
в
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ndv π

=  та результати досліджень [4], знаходимо: 
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Після підстановки (3) в (2) маємо: 
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Одержана залежність показує вплив передаточного числа привода на зусилля відтяжки полотна 
(силу відтяжки петлі). Для запропонованого механізму відтяжки полотна (рис. 1): 
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де  u1, u2 – передаточне число зубчастої та черв’ячної передач відповідно; Z1, Z2 – число зубів шестерні 
та зубчастого колеса відповідно; Z3  – число заходів черв’яка; Z4  – число зубів черв’ячного колеса. 

Враховуючи конструктивні особливості круглов’язальних машин (розміри зубчастого колеса 
повинні дозволяти вільний прохід здвоєного полотна), приймаємо u1 =10. Тоді, прийнявши  Z3 = 1, вираз (4) 
набуває вигляду:  
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Вираз (6) являє собою залежність впливу числа зубів черв’ячного колеса  (передаточного числа 
черв’ячної передачі) на зусилля відтяжки полотна в розрахунку на одну петлю. 

Проаналізуємо вплив передаточного числа привода (числа зубів черв’ячного колеса) механізму 
відтяжки полотна на зусилля відтяжки полотна круглов’язальної машини КО-2, для якої  діаметр голкового 
циліндра D = 450 мм;  кількість в’язальних систем  q = 50;  висота петельного ряду  полотна    B = 1 мм; тип 
полотна – кулірне покривне; заправка машини [5]: ґрунтова нитка – бавовна 18,5х1 текс, покривна нитка – 
віскоза 22,2 текс. Для такого полотна Е = 1,524 МПа [2],  S = 0,1045 мм2 [4]. Для круглов’язальних машин 
типу КО  d = 51 мм [5] НFi

2107 −⋅= , 4390,=ε  [1, 4]. Тоді передаточне число привода механізму відтяжки 
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полотна буде дорівнювати: ( ) 2272
15043901

51 ,
,

u =
⋅⋅+

=
π

. Із конструктивних міркувань приймаємо: ;Z 501 = Z2 

= 500; Z3 =1. Прийнявши з умов міцності зубчастої передачі m = 2 мм (m – модуль зубчастого зачеплення), 
діаметри ділильних кіл шестерні d1 та зубчастого колеса d2 будуть дорівнювати: 
 мм10050211 =⋅== Zmd ; мм1000500222 =⋅== Zmd , що відповідає вимогам 
особливостей круглов’язальних машин типу КО [5]. Підставивши одержані результати в (5), маємо: 
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4 =⋅⋅==   Приймаємо Z4 = 22. 

Вираз (6) для випадку круглов’язальної машини КО-2 набуває вигляду: 
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Прийнявши із конструктивних міркувань допустимий діапазон зміни числа зубів черв’ячного 
колеса  привода механізму відтяжки полотна 
Z4 = 14 ... 28, одержуємо, використовуючи 
залежність (7), графік функції  ( )4ZfFi = , 
представлений на рис. 2. 

Таким чином, для машин типу КО, в 
яких зусилля відтяжки  157...Fi = сН, доцільно 
використовувати запропоновану конструкцію 
механізму відтяжки полотна, обираючи 
наступні параметри черв’ячної передачі:  Z3 = 
1; Z4 = 17…22 (рис. 2). 

 
 

Висновки 
1. Відмова від кулачкових та храпових механізмів та їх заміна новими елементами (зубчастою та 

черв’ячною передачами) в приводі механізму відтяжки полотна круглов’язальної машини дозволяє 
підвищити надійність та довговічність роботи механізму й круглов’язальної машини в цілому за рахунок 
підвищення стабільності процесу відтяжки полотна та зниження динамічних навантажень, що сприяє 
підвищенню якості полотна та продуктивності круглов’язальних машин. 

2. При використанні даного механізму існує можливість вибору оптимальної величини сили 
відтяжки полотна залежно від виду заправки круглов’язальної машини та швидкості в’язання полотна.  

3. Запропонована конструкції механізму відтяжки полотна круглов’язальної машини дозволяє 
розширити його технічні можливості та ефективність роботи.  
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Рис. 2. Графік  залежності зусилля  відтяжки полотна  (в  розрахунку  
на  одну петлю)  від передаточного числа (числа зубів черв’ячного 

колеса) привода механізму відтяжки полотна 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Наведена загальна класифікація фільтрів. Розглянуто нові технології в сфері фільтрувальних 

матеріалів, структури фільтрів, сировинний склад. Проаналізовано залежність розподілу і продуктивності 
фільтру від фізичних та хімічних властивостей фільтрувальних продуктів, технологічних умов процесу 
фільтрування, та від типу фільтрувального матеріалу. Розглянуто питання проектування, будови, 
виготовлення і вибору фільтрувальних матеріалів, які у більшості випадків мають вирішальне значення для 
фільтрування, а особливо на початку процесу при затриманні на поверхні матеріалу перших частин твердої фази 
до утворення осаду, оскільки цим визначається швидкість фільтрування (продуктивність фільтру), чистота 
фільтрату та інші показники. 

Ключові слова: фільтрувальні матеріали, структура, призначення, властивості. 
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ANALYSIS OF PRODUCTION DEVELOPMENT OF FILTER MATERIALS  

 
The general classification of the filters. Some new technologies in the filter material, the filter structure, raw material 

composition. The dependence of the distribution and performance of the filter on the physical and chemical properties of filtration products, 
process conditions the filtering process and the type of filter media. The problems of design, construction, manufacture and choice of filter 
media, the majority of which are crucial for filtering, especially at the beginning of the detention on the surface of the material of the first 
parts of the solid phase to the formation of sludge, because this determines the rate of filtration (filter performance) clean filtrate and other 
indicators. 

Keywords: filter material, the structure, function, properties. 
 

Вступ 
Гостра екологічна ситуація, пов'язана із забрудненням атмосфери і промислових стоків, призводить 

до необхідності розробки нових технологій, використання дешевих фільтруючих елементів, що допускають 
багаторазову регенерацію. 

Створення фільтруючих матеріалів, що поєднують продуктивність з високою утримуючою 
здатністю, є на сьогодні найважливішим завданням, успішному вирішенню якого сприяє як правильний 
вибір конструкцій фільтрувального апарату, умов процесу фільтрації, так і вибір самих фільтрувальних 
матеріалів.  

Фільтрувальні матеріали можуть бути використані як в якості фільтрів, так і при попередньому  
очищенні води, газів, органічних розчинників, мінеральних і органічних низько-кислотних розчинників, 
моно-лужних розчинників, масел, нафти, фотоемульсій, радіоактивних аерозолів, та ін..  

На даний час для виготовлення фільтрувальних елементів використовується широкий спектр 
синтетичних полімерів. Поряд з поліетиленом, поліпропіленовими, поліамідними та поліефірними 
волокнами, перевагою користуються термопласти, які дуже зручні для переробки екструзією, що дає 
можливість отримувати одиночні нитки або пряжу. 

Для захисту та очищення довкілля від шкідливих викидів, від забруднення нафтопродуктами, для 
переробки і утилізації відходів застосовують сорбційні та фільтрувальні матеріали.  

В основі роботи пористих фільтрів всіх видів лежить процес фільтрації газу через перегородки, в 
ході якого тверді частинки затримуються, а газ повністю проходить крізь них. Фільтруючі перегородки 
різноманітні за своєю структурою, але в основному вони складаються з волокнистих або зернистих 
елементів і умовно поділяються на такі типи: 

- гнучкі пористі перегородки – ткані матеріали з природних, синтетичних або мінеральних 
волокон; неткані волокнисті матеріали (повсть, клеєні і голкопробивні матеріали, папір, картон, волокнисті 
мати); комірчасті листи (губчаста гума, пінополіуретан, мембранні фільтри); 

- напівтверді пористі перегородки – шари волокон, стружка, в'язані сітки, розташовані на опорах; 
- жорсткі пористі перегородки – зернисті матеріали (пориста кераміка або пластмаса, спечені або 

спресовані порошки металів, пористе скло, вуглеграфітові матеріали та ін.); волокнисті матеріали 
(сформовані шари зі скляних і металевих волокон); металеві сітки і перфоровані листи. 

Залежно від призначення і величини вхідної і вихідної концентрації, фільтри умовно поділяють на 
три класи: фільтри тонкого очищення, повітряні фільтри, промислові фільтри. 

Результати та їх обговорення 
За останній час ткані фільтри удосконалюються за рахунок застосування нових матеріалів. У таких 

фільтрах застосовують фільтруючі матеріали двох типів: звичайні тканини, виготовлені на ткацьких 
верстатах і повсть, одержана шляхом звалювання або механічного переплутування волокон голкопробивним 
методом. У типових фільтрувальних тканинах розмір наскрізних пір між нитками досягає 100–200 мкм. 
Якщо раніше такі фільтри виготовлялися в основному з натурального сировинного складу і волокнистої 
пряжі, що призводило до їх недовговічності, то тепер – із синтетичних волокон і ниток, одно-і 
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багатониткової пряжі. Це дозволило отримувати основу, яка здатна нести електростатичні заряди, що 
допомагає при фільтрації повітряних сумішей і газів.  

На сьогодні розроблені різні способи модифікації поверхні тканих фільтрів способом нанесення 
іншого матеріалу. Зокрема, може проводитися ламінування декількох фільтрувальних шарів. Приклад – 
Filterlink, характерною особливістю якого є дуже гладка лицьова поверхня, що володіє високою стійкістю до 
забруднення [1]. 

Фільтрувальна спроможність тканин залежить від характеру і кількості пор у тканині, які 
визначаються сировинним складом та її структурою. Виявлено, що фільтрувальна спроможність тканини 
пояснюється особливостями її будови  (полотняне переплетення, мінімальна щільність, максимальна 
поверхнева пористість та максимальний   розмір   наскрізних пор, як по основі, так і по утоку) [1]. 

Фільтруючий елемент волокнистих фільтрів складається з одного або декількох шарів, в яких 
однорідно розподілені волокна. Волокнисті фільтри, мають пори, рівномірно розподілені між тонкими 
волокнами, працюють з високою ефективністю; ступінь очищення – 99,5–99,9% при швидкості 
фільтруючого газу 0,15–1,0 м/с і Р = 500¸ 1000 Па. Фільтрами з скловолокнистих матеріалів можлива 
очистка агресивних газів при температурі до 275 °С. Для тонкого очищення газів, при підвищених 
температурах, застосовують фільтри з кераміки, тонковолокнистої вати з нержавіючої сталі, що мають 
високу міцність і стійкість до змінних навантажень; проте їх гідравлічний опір складає 1000 Па. Волокнисті 
фільтри тонкого очищення. використовуються в атомній енергетиці, радіоелектроніці, точному 
приладобудуванні, промислової мікробіології, в хіміко-фармацевтичній та інших галузях. Фільтри 
дозволяють очищати великі об'єми газів від твердих часток всіх розмірів, включаючи субмікронні [2]. 

Особливий інтерес представляють трикотажні фільтруючі рукави, виготовлені основов’язаним 
способом. Їх міцність і деформаційні характеристики, а також поверхнева щільність легко варіюється. За 
допомогою такого способу можливе виробництво безшовного фільтрувального елемента, що скорочує 
економічні витрати на додаткову сировину, крім того, виключає можливість швидкого руйнування рукавів в 
зоні з'єднання. Безшовні фільтруючі рукави, пройшли апробацію та працюють на підприємствах цементної, 
харчової, машинобудівної промисловості та у виробництві будматеріалів. Аналіз безшовних основов’язаних 
фільтрувальних рукавів показав високу ефективність пиловловлювання ŋ = 99,99%, повітропроникність В = 
165 дм3/м2 *с, розривна міцність в довжину рукава діаметром 200 мм складає 88 кН. Працездатність – 19–25 
місяців. Рукава задовільно очищаються при зворотній продувці. Поверхня структури дозволяє витрушувати 
навіть вапняковий пил, який осів і затвердів на рукаві. Ступінь регенерації після продувки становить 94–
97%. Номінальна поверхнева щільність в основов’язаних рукавах дорівнює 345 р/м2 [1]. 

Раніше в області нетканих фільтрувальних матеріалів застосовувалась повсть, однак через малу 
розривну міцність і низьку проникність її використання обмежувалося. Удосконалення методів лиття 
полімерів з розплаву дозволило почати виробництво екструзійних повітряно-наповнених полімерних 
волокон, названих «spunbonded». Матеріали нової технології дали можливість отримувати волокна 
надзвичайно малого діаметру, задовільно показали себе в здійсненні тонкої фільтрації. З таких пластиків 
можуть виготовлятися шаруваті фільтрувальні матеріали типу «сендвіч». 

Існують також фільтрувальні матеріали у вигляді сіток, отриманих з дроту і одиночних 
пластмасових ниток (рис. 1). Зважаючи на особливості фільтрації їх слід розглядати в категорії сит, 
характерною особливістю яких є гарантовані розміри осередків [1]. Сита можна отримувати кількома 
способами, найпоширеніший з яких – спікання декількох сіток. Для здійснення на дротяних сітках найбільш 
тонкої фільтрації використовують багатошарові сітки, названі за кордоном Bopp's Poromet. 

Новинкою серед фільтрувальних матеріалів є мембрани. Після 
розробки способів ультрафільтрації мембрани використовуються для 
видалення твердих частинок з рідин. Швидке визнання мембранної 
технології і створення цілого нового напряму – мікрофільтрації – було 
обумовлене потребою в проведенні тонкої фільтрації. За допомогою 
даного процесу досягається високий ступінь очищення, але  він  
пов'язаний  зі  значним  падінням  тиску,  тому  мембрани  повинні  
мати велику   міцність.  Для   розв’язання цієї задачі їх забезпечують   
спеціальним підтримуючим шаром.  

Розвиток матеріалів для виробництва мембран проводиться в 
двох напрямках: перший – розробка конструкції фільтруючої 
мембрани, яка дозволяє працювати при великому перепаді тиску 
(мембрани з армуючої сітки, багатошарові мембрани); другий – 
отримання матеріалів з певними розмірами пор, мінімальним їх 
розкидом і рівномірним розподілом пор по поверхні. Через помірну 
вартість і велике значення мембрани стали головним елементом 

водоочисного обладнання. Одночасно з цим вони стали головним товаром на ринку фільтрувальних 
матеріалів. 

Також тенденція розвитку фільтрувальних матеріалів надає популярності фільтрам, виготовлених з 
металів і кераміки, що дає можливість застосовувати мембранну технологію для фільтрації агресивних 
розчинів з високими температурами [1]. На сьогодні керамічні мембрани випускаються багатьма 

 
Рис. 1. Приклад  фільтрувального 

матеріалу у вигляді сітки  
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зарубіжними фірмами.  
Неабиякого розмаху популярності набули змінні фільтруючі елементи, які найчастіше називаються 

картриджами. Після закінчення строку експлуатації вони викидаються або регенеруються. Картриджі 
представляють собою закінчену конструкцію, що складається з фільтруючого матеріалу, несучих елементів, 
які забезпечують механічну міцність, і елементів сполучення з корпусом фільтра. 

Сучасні картриджі характеризуються різноманітністю асортименту наповнення і різними 
технічними характеристиками. Картриджі поділяються на два види: головний елемент першого типу являє 
собою відрізок циліндричної труби, закритий з двох сторін для входу і виходу фільтрувального потоку. У 
внутрішню порожнину труби поміщається фільтрувальний матеріал. До другого відносяться картриджі, які 
складаються з набору однакових, послідовно з'єднаних фільтрувальних елементів, розміщених у єдиному 
корпусі. За останні роки конструкції основних елементів майже не змінилися. Найбільш важливі зміни 
торкнулися складчастих пристроїв для очищення газових і повітряних [2]. Наповнювачами картриджів 
служать різні фільтруючі середовища: активоване вугілля, іонообмінні смоли, природні та штучні 
мінеральні сполуки та ін. Технічні рішення, впроваджені для удосконалення картриджних фільтрів, були 
спрямовані на протидію утворення застійних зон, ділянок прориву фільтруючого потоку і ущільнення 
насипного матеріалу. 

Одна з найпопулярніших категорії фільтрувальних матеріалів є повітряна і газова фільтрація. За 
останні десятиліття ця область помітно розвинулась. На сьогодні тут застосовують матеріали, отримані з 
розплаву поліфеніленсульфідних каучуків. Жорсткі вимоги законодавства з охорони навколишнього 
середовища та підвищення вимог до якості очищення повітря, спричинило велику увагу до проблем 
видалення найдрібніших частинок з повітряних сумішей [1]. Через здатність пилу накопичуватись в 
повітряних масах та електризуватись і служити причиною вибухів, особливу важливість в газоочистці 
набули фільтрувальні середовища з електростатичною стійкістю.  

Велика увага, яка приділяється керамічним і металевим матеріалам, зумовлена важливістю 
спроможності середовища очищати гарячі гази, оскільки відомо, що обидва ці види матеріалів здатні 
витримати високу температуру. Найбільш розповсюджені металеві фільтри складаються з гофрованої 
жароміцної сталевої стрічки і пористої кераміки. Такі фільтри поєднують високу ступінь очищення з 
тривалою термічною стійкістю. Щоб з повітряних мас видалялися не тільки тверді часточки пилу, але і 
отруйні домішки, розроблені комбіновані матеріали, які об'єднують фільтруючі середовища з 
адсорбційними матеріалами або матеріалами, які видаляють домішки. Так, наприклад, активоване вугілля 
з'єднують з волокнами або нитками.  

 
Висновки 
На сьогодні спостерігається велика активність впровадження нових технологій в сфері 

фільтрувальних матеріалів.  
Якість розподілу і продуктивність фільтру залежить не тільки від фізичних та хімічних 

властивостей фільтрувальних продуктів, технологічних умов процесу фільтрування, а і від типу 
фільтрувального матеріалу. Тому питання проектування, будови, виготовлення і вибору фільтрувальних 
матеріалів у більшості випадків мають вирішальне значення для фільтрування, а особливо на початку 
процесу при затриманні на поверхні матеріалу перших частин твердої фази до утворення осаду, оскільки 
цим визначається швидкість фільтрування (продуктивність фільтру), чистота фільтрату та інші показники. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
СИГНАЛУ КРІЗЬ ТКАНИНУ ПРИ КОНТРОЛІ ПОВЕРХНЕВОЇ ЩІЛЬНОСТІ 

 
Розглянуто проходження безперервного та імпульсного ультразвукових сигналів крізь тканину. 

Показано, що використовуючи безперервне випромінювання може виникати значна похибка вимірювання. Аналіз 
довів, що амплітуда ультразвукових хвиль, які проходять крізь тканину, залежить також від її положення. 
Обґрунтована доцільність використання імпульсного ультразвукового сигналу при визначенні поверхневої 
щільності тканини. Отримані амплітудні залежності для імпульсного ультразвукового сигналу. Також 
отримана залежність для фазового зсуву імпульсного ультразвукового сигналу. Доведено, що для підвищення 
вірогідності контролю необхідно усунути похибки вимірювання, які викликані багаторазовим відбиттям хвиль. 
Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень. 

Ключові слова: поверхнева щільність, ультразвуковий сигнал. 
 

V. G. ZDORENKO, S. V.  BARYLKO 
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine 

 
RESEARCH OF ULTRASONIC PULSED SIGNAL`S TRANSMISSION THROUGH THE FABRIC AT THE 

CONTROL OF SURFACE DENSITY 
 
Abstract – Passing continuous and pulsed ultrasonic signals through the fabric are examined. Significant measurement error can 

arise at the control with continuous signal and that is showed. Analysis is showed, that the amplitude of ultrasonic waves, which passes 
through the fabric, also depends on the position of fabric. The expediency of use of pulsed ultrasonic signal in determining of the surface 
density of fabric is proved. Dependences of amplitude for pulsed ultrasonic signal are obtained. Dependence of phase for pulsed ultrasonic 
signal is obtained too. For increase the probability of control is necessary to eliminate measurement errors that caused by reflection waves 
and that is proved. Results theoretical and experimental researches are resulted. 

Keywords: surface density, ultrasonic signal. 
 

Вступ 
Ультразвукові безперервний та імпульсний сигнали можуть застосовуватися для визначення 

поверхневої щільності тканин. Використовуючи при контролі безперервне ультразвукове випромінювання 
може виникати значна похибка вимірювання. Аналіз цього процесу дає можливість зробити висновок, що 
амплітуда ультразвукових хвиль, які пройшли крізь контрольовану тканину, залежить ще й від положення 
самої тканини. Тому необхідно застосовувати імпульсне випромінювання, при якому виключаються 
зазначені похибки вимірювання, що підвищує вірогідність контролю. 

Результати дослідження 
Амплітуду безперервного ультразвукового сигналу, який пройшов крізь контрольовану тканину, що 

має нитки основи з діаметром оd  і нитки утоку з діаметром уd , можна представити модулем комплексного 

коефіцієнта проходження W . Акустичний опір середовища, з якого падає хвиля, дорівнює 1Z , матеріалу 
ниток основи – 2Z , матеріалу ниток утоку – 3Z , середовища, в яке падає хвиля після проходження – 4Z . 
Вираз для комплексного коефіцієнта проходження ультразвукової хвилі, яка багаторазово відбивається від 
різних меж середовищ та проходить крізь пори та нитки контрольованої тканини, є сумою нескінченно 
спадної геометричної прогресії. Суму такої прогресії можна подати так [1]: 
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(1) 

де  W і V  –  відповідні коефіцієнти проходження і відбиття хвиль на межах відповідних середовищ 
(при цьому перший індекс означає середовище, з якого падає хвиля, а другий – середовище, в яке проходить 
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або від якого відбивається хвиля, верхніми позначками над індексом показано скільки разів відбувалось 
накладання хвиль); 

41 gg ′÷′  – коефіцієнти площ, різних ділянок контрольованої тканини, на які падають і розсіюються 
хвилі (сума коефіцієнтів площ дорівнює 14321 =′+′+′+′ gggg ); 

2K  –  хвильове число матеріалу ниток основи; 

23K  – середнє хвильове число ниток основи і утоку; 

сd  –  середній діаметр ниток основи і утоку тканини; 

4
2,

4
ππ

со dd  – величини, що визначають середню відстань проходження і згасання ультразвукового 

сигналу в матеріалі ниток основи, основи і утоку разом. 
Оскільки на визначення технологічних параметрів тканин може впливати багаторазове відбиття 

ультразвукових хвиль від поверхонь перетворювачів та поверхні контрольованого виробу з накладанням їх 
безперервного сигналу, то далі будемо розглядати імпульсний ультразвуковий сигнал. При цьому тканина з 
акустичним опором 2Z (коли 32 ZZ ≈ ), розміщена в середовищі з акустичним опором 1Z  (в повітряному 
середовищі, коли 41 ZZ = ). Якщо час проходження імпульсом контрольованої тканини більший за його 
тривалість, то проходження сигналом цієї тканини відповідає розповсюдженню в безмежному середовищі. 
При контролі тканин тривалість імпульсу перевищує час проходження ним контрольованої тканини. В 
цьому випадку буде відбуватися багаторазове відбиття окремих складових імпульсу від меж ниток тканини і 
суміжних з ними середовищ. 

Ультразвуковий імпульсний сигнал, що пройшов контрольовану тканину з врахуванням діаметрів 
ниток основи оd  та утоку уd , де оуd  є сумою цих діаметрів, може бути поданий наступним чином: 
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де  
24c

d
tt oyπ

−=′  – час з врахуванням затримки ультразвукового сигналу; 

t  – час без врахування затримки ультразвукового сигналу; 
)(ωW  – комплексний коефіцієнт проходження з врахуванням згасання; 

)(ωS  – спектральна щільність падаючого ультразвукового сигналу; 
ω  – колова частота; 

2c  – швидкість розповсюдження ультразвукових хвиль в тканині. 
Якщо записати вираз (2) пов’язавши його з поверхневою щільністю контрольованої тканини ця 

залежність буде мати вид: 
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де  K  – коефіцієнт, який враховує відстані та об’єм повітря між нитками основи, утоку та їх 
деформацію в переплетінні між собою; 

η  – поверхнева щільність тканини. 
Із залежності (3) комплексний коефіцієнт проходження можна подати так: 
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де  0
* / ωω=b  – коефіцієнт відношення постійної колової частоти та колової частоти заповнення 
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імпульсного сигналу; 
α  – коефіцієнт згасання ультразвукових хвиль в тканині; 
ν  – кут між вектором хвилі, що відбивається від тканини у бік приймаючого перетворювача 

(перетворювача ультразвукового сигналу в електричну напругу) та самою тканиною;  
2ρ  – об’ємна щільність тканини. 

Вираз (5) можна записати ще як суму геометричної прогресії у вигляді:  
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де N   –  показник, що дорівнює 0, 1, 2, 3, ∞,K , тоді зробивши підстановку залежності (6) в (3) 
ультразвуковий імпульсний сигнал можна подати як: 
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Як показали дослідження, ультразвуковий імпульс, що випромінюється, має дзвіноподібну форму, 
звуковий тиск в якому дорівнює: 
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де  0P  – тиск в хвилі імпульсу, що падає на контрольовану тканину; 

0τ  – тривалість імпульсу. 
Оскільки вимірюється дійсна частина виразу (8), тоді тиск в ультразвуковій хвилі, що діє на 

тканину, можна подати так:  
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Спектральну щільність такого сигналу можна записати наступним чином: 
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Зробимо підстановку залежності (10) в (7), тоді ультразвуковий імпульсний сигнал, що пройшов 
контрольовану тканину, можна подати в такому вигляді: 
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Проведемо перетворення виразу (11) в показнику експоненти, яке послідовно можна подати так: 
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Провівши перетворення в показнику експоненти та підставивши вираз (12) в (11), ультразвуковий 
імпульсний сигнал після проходження тканини можна представити як:  
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Визначивши інтеграл у (13), запишемо імпульсний сигнал в такому вигляді: 
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(14)

Для того, щоб відокремити дійсну ( )tP ′1Re  та ( )tP ′1Im  уявну частини імпульсного ультразвукового 
сигналу, що пройшов контрольовану тканину, вираз (14) спростимо: 
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Із залежності (15), яка представляє комплексну величину тиску в хвилі імпульсного сигналу, можна 
тепер виділити дійсну ( )tP ′1Re  та уявну ( )tP ′1Im  частини  та подати їх у вигляді: 
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Оскільки вимірюється дійсна частина залежності (15), що представляє собою тиск в хвилі 
ультразвукового імпульсного сигналу, яка пройшла контрольовану тканину, то амплітуду цієї хвилі 
(зробивши заміну величин 1Z , 2Z  на 11сρ  та 22сρ , які характеризують акустичні опори повітряного 
середовища та тканини, або добутки об’ємних щільностей зазначених середовищ та швидкостей 
розповсюдження в них ультразвукових хвиль) можна описати наступною залежністю: 
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Фазовий зсув ультразвукового імпульсного сигналу, що пройшов контрольовану тканину, можна 
подати у вигляді: 
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де 
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Для ультразвукового імпульсного сигналу зі збільшенням його тривалості зменшується амплітудна 
та фазова похибки в порівнянні з безперервним сигналом, при правильному налаштуванні пристрою 
контролю. Тому необхідно вибирати тривалість ультразвукового імпульсного сигналу так, щоб амплітудна 
та фазова похибки наближались до найменших своїх значень, при цьому не допускаючи перевідбиття 
ультразвукових хвиль від поверхонь перетворювачів та контрольованої тканини. 

Оскільки в контрольованих тканинах, які мають різну поверхневу щільність η , їхні пори та відстані 
між центрами ниток найчастіше різні, тоді відповідно і амплітуда ультразвукового імпульсного сигналу 
буде змінюватися [2], а тривалість його необхідно підбирати так, щоб уникати небажаного відбиття від 
перетворювачів та накладання хвиль. 

На рис. 1 (а, б) в показане налаштування тривалості та частоти імпульсного ультразвукового 
сигналу, а на рис. 1. г – сигнал, який використовувався для експериментального проходження 
ультразвукової хвилі крізь зразки контрольованих тканин. 

 

  
а) б) 

 

  
в) г) 

 
Рис. 1. Налаштування тривалості пакетів імпульсів (а, б); налаштування тривалості та частоти імпульсного ультразвукового 
сигналу (в); імпульсний сигнал, який використовувався для експериментального проходження ультразвукової хвилі крізь 

зразки контрольованих тканин (г) 
 
Особливості розповсюдження ультразвукових коливань в тканинах пов’язані з різними розмірами 

пор [3] та іншими їхніми структурними показниками, що впливають на проходження хвиль, і можуть 
ускладнити визначення поверхневої щільності η . Визначено, що згасанням ультразвукових коливань для 
більшості тканин можна знехтувати, а вибором частоти f  ультразвукових хвиль [4] можна збільшити 
амплітуду ультразвукових сигналів для контролю тканин залежно від щільності розташування ниток в їхній 
структурі. 

Деякі зразки досліджуваних тканин через, які проходили ультразвукові хвилі, представлені на рис. 2 
(а, б, в, г). 
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а) б) в) г) 

Рис. 2. а) тканина з поверхневою щільністю 
2г/м115=η  (арт. № 1В1928/180); б) тканина арт. № 1В1928/401; в) тканина  з 

поверхневою щільністю 
2г/м238=η  (арт. № 1В3181/435); г) тканина  з поверхневою щільністю 

2г/м163=η  (арт. № 
5В0032/352)  

 
Висновки 
Отримані амплітудні залежності для імпульсного ультразвукового сигналу, що пройшов 

контрольовану тканину, та залежність для його фазового зсуву, які пов’язані безпосередньо з поверхневою 
щільністю. Розглянуті особливості розповсюдження ультразвукових коливань в тканинах, які залежать від 
різних розмірів пор та інших структурних показників тканин, що впливають на проходження хвиль. 
Показано, що для підвищення вірогідності контролю необхідно усунути похибки вимірювання, які 
викликані багаторазовим відбиттям від ниток та накладанням хвиль. Зазначене залежить ще й від положення 
самої тканини відносно перетворювачів, між якими вона розташовується, тому доцільно застосовувати 
імпульсний ультразвуковий сигнал при контролі поверхневої щільності. 
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Л. В. ЗЯБЛІЦЕВ, А. М. ЗАЛІЗЕЦЬКИЙ 

Хмельницький національний університет 
 

СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТНИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК КРОКОВИХ ДВИГУНІВ 

 
Крокові двигуни мають високу точність кута повороту ротора, а похибка не накопичується з кожним 

кроком, тому дані двигуни застосовують в автоматичних системах різних галузей техніки. Відповідність таких 
параметрів, як пусковий і робочий момент впливає якість роботи усієї системи, на базі крокового двигуна. Тому 
потрібні засоби для перевірки даних параметрів, котрі б мали достатню швидкодію і точність. 

Ключові слова:  кроковий двигун, характеристики. 
 

L. V. ZYABLITSEV, A. M. ZALYZETSKIY 
Khmelnytskyi National University 

 
MODEL FOR RESEARCH OF MOMENT CHARACTERISTICS OF STEPPER MOTORS 

 
Abstract – Stepping motors have high accuracy angle of rotation of the rotor, and the error does not accumulate with each step, 

and the data engine used in a very precise systems of various branches of engineering. It is clear that according to parameters such as 
starting and operating point directly depends on the quality of the system. With this tools you need to check these parameters automatically. 

This loads the engine stand by band brakes, with two electronic dynamometers relieve moment.  
In the test result is fast stepper motors for compliance with passport requirements. 
Keywords: stepper motor characteristics. 
 
Постановка проблеми. При розробці сучасних автоматизованих пристроїв застосовують крокові 

двигуни (КД), які найбільш вдало узгоджуються з цифровими системами, оскільки вони представляють 
собою елементи дискретного типу і виконують різноманітні функції: перетворення числа імпульсів в кутове 
переміщення вала, датчика кутових положень, електричного редуктора та диференціала і т. і. 
Продовжується розробка нових конструкцій  двигунів, які відрізняються підвищеною швидкодією, 
статичною і динамічною точністю, потужністю та економічними показниками. Крокові двигуни отримали 
широке застосування в верстатах з числовим програмним керуванням, координатних столах, робототехніці, 
автоматизації технологічних процесів, пристроях подачі та дозування та побутових пристроях. 

Проведення досліджень та випробувань КД необхідне на усіх етапах виготовлення та використання. 
На стадії проектування проводять випробування макетних екземплярів для перевірки відповідності  
показників та характеристик технічним умовам.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для крокових двигунів виділяють два основні класи 
характеристик: статичні та моментні [1]  Кожна з них має свої особливості, характерні для цього типу 
електричних машин. На рис. 1 наведено систематизацію характеристик КД, оцінювання яких під час 
контролю забезпечує базову перевірку працездатності та дає можливість встановити відповідність об’єкта 
контролю певним класам якості. [2] Експериментальне оцінювання цих характеристик є досить 
трудомістким та складним, вимагає  точності та надійності. [1] З цією метою  необхідно акцентувати  увагу 
на аналізі наведених характеристик та параметрів (рис. 1). 
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Зазвичай, в паспортних даних крокових машин вказуються не характеристики механічних та 
електричних величин, а числові значення основних параметрів, що характеризують двигун у відповідних 
важливих динамічних чи статичних режимах роботи (номінальний кут повороту, максимальний 
утримуючий момент, максимальна частота розгону і т. і.). [3] Ці параметри визначаються відповідно в 
процесі дослідження тих чи інших характеристик КД. 

До статичних характеристик належать характеристики КД, які визначаються в стані спокою, серед 
них виділяють наступні залежності: максимального статичного моменту від струму в фазах і статичного 
моменту утримання від кутового відхилення відносно положення рівноваги. Остання є найбільш важливою, 
оскільки характеризує навантажувальну здатність і дозволяє визначити максимальне значення 
синхронізуючого моменту КД [4]. 

Для ідеального крокового двигуна, що має N кроків на оберт, характеристика M (θ) розраховується 
таким чином [3]: 

M(θ)= Mmax sin 
2
π

θ
λ

 ⋅ ⋅ 
 (1)

 

 
 
де M – статичний момент; Mmax – максимальний момент утримання (максимальний 

синхронізуючий момент); λ = 2 π / N – номінальний кут кроку; θ – кут повороту ротора.  
Пускові та вихідні характеристики (або криві обертання) відносяться до класу моментних і 

визначають момент КД в процесі руху або на його початку. Вони представляють собою залежності моменту 
крокового двигуна від крокової частоти обертання. Тому, як правило, ці характеристики розглядаються 
сумісно [2]. На рис. 2  зображено типові залежності пускового та вихідного моментів КД. 

Викладення основного матеріалу. В даній роботі запропоновано стенд для визначення моментних 
характеристик КД типу ШД 4 та ШД 5 м та їх основних параметрів. 

Стенд  складається з наступних вузлів: живлення ,вводу(матрична клавіатура 4х4), індикації, 
мікроконтролера та блоку вихідних ключів. Керування стендом здійснюється за допомогою матричної 
клавіатури S1 – S16. Кожній з кнопок відповідає певне завдання. У відповідності до завдання 
мікроконтролер управляє вихідними ключами, що комутують обмотки  КД у необхідній послідовності із 
заданою частотою. Схема керування кроковими двигунами представлена на рис. 3.  

При дослідженні КД навантаження двигуна здійснюється стрічковим гальмом з двома 
тензометричними динамометрами. Загальний вигляд стенда представлений на фото (рис. 4).  

Процес дослідження здійснюється в автоматичному режимі. Сигнал з тензометричних 
динамометрів через АЦП поступають на комп’ютер, де обробляються Електрична схема перетворення  
зображена на рис. 5. 

Механічні характеристики, отримані при дослідженні приведено на рис. 6. Характеристика ШД 5 м 
жорстка і досягає частоти в 2100 Гц. В свою чергу,  характеристика ШД 4 менш жорстка і помітний різкий 
спад моменту на   частотах 1000 і більше Гц. Досліджені моментні характеристики двигунів  відповідають 
паспортним [5]. 

 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 99

 
Рис. 3. Схема електрична принципова стенда для керування КД 

 

 
Рис. 4. Загальний вигляд стенду: 1 - Схема керування, 2 - стрічкове гальмо,  

3 - тензометричний динамометр, 4 - шків, 5 - натяжний пристрій 
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Рис. 5. Схема електрична принципова для зняття і обробки сигналу з тензометричного динамометра  

 

 
Рис. 6. Механічні характеристики крокових двигунів типу ШД 4 і ШД 5 м 

 
Висновки. В результаті проведених досліджень крокових двигунів ШД 4 та ШД 5 м, отримано 

механічні характеристики даних двигунів,  з яких можна визначити статичні та динамічні моментні 
параметри КД. 

Таким чином стенд для зняття моментних характеристик КД володіє достатньою точністю та 
швидкодією, що забезпечується обробкою результатів досліджень на комп’ютері. 

 Запропонований пристрій можна використовувати на підприємствах, які випускають крокові 
двигуни з можливістю додаткової адаптації під конструкцію КД, а також в навчальному процесі для 
проведення наукових та лабораторних досліджень. 
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УДК 687.053 
П.Г. КАПУСТЕНСЬКИЙ, Е.А. МАНЗЮК  

Хмельницький національний університет 
 

РОЗРАХУНОК ДІАГРАМИ ГОЛКОВОЇ НИТКИ 
КРИВОШИПНО-КОРОМИСЛОВОГО МЕХАНІЗМУ НИТКОПРИТЯГУВАЧА З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Проведені дослідження в напрямку розробки системи проектування та розрахунку кривошипно-

коромислового механізму ниткопритягувача. Аналітичним шляхом отримана діаграма голкової нитки, яка 
подається в зону шиття. Встановлені основні залежності та співвідношення головних параметрів конструкції 
механізму. 

Ключові слова: ниткопритягувач, діаграма нитки. 
 

P.H. KAPUSTENSKIY, E.A. MANZIUK 
Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine 

 
CALCULATION OF THREAD NEEDLE DIAGRAM OF CRANK-AND-ROCKER  

MECHANISM OF THREAD TAKE-UP USING SOFTWARE 
 
Abstract – The research towards the development of the system design and calculation of the crank-rocker mechanism of tension 

device. Analytically obtained the diagram needle thread which moves in the area of sewing Identified basic functions and ratios of the main 
design parameters of the mechanism. 

The developed system calculation chart needle thread, which is served in sewing zone, is an important step in designing sewing 
machine. The basic relationships between the geometrical characteristics of crank-and-rocker mechanism thread take-up using and their 
impact on the chart submission thread. The suggested analytical approach calculation chart based on it developed a software environment 
for computer-aided design of mechanisms for this class. 

Keywords: thread take-up, chart needle thread 
 

Постановка проблеми 
В швейному машинобудуванні найбільш широко знайшов застосування кривошипно-коромисловий 

механізм ниткопритягувача. Розглянемо систему проектування механізму з використанням програмних 
систем, що дозволить автоматизувати процес розробки та конструювання швейного обладнання із заданими 
технічними характеристиками. Під час проектування механізмів ниткопритягувача необхідно забезпечувати 
відповідність діаграм нитки, яка подається і використовується, що зазвичай отримується аналітичним або 
експериментальним шляхом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Для отримання діаграми нитки, яка подається аналітичним методом необхідно знайти зв'язок між 

кількістю поданої нитки, параметрами механізму ниткопритягувача, координатами напрямними нитки та 
кутом повороту головного вала швейної машини [1–4]. Дослідження взаємодії робочих органів швейним 
машин є важливим етапом розробки та проектування нових механічних систем та їх виробництва. Розробка 
автоматизованим систем проектування механічним систем машини на базі аналітичним досліджень є 
актуальним завданням розвитку процесу проектування та розробки швейного обладнання. Діаграма поданої 
нитки є важливим етапом проектування та необхідна для реалізації циклограми роботи швейної машини, 
тому доцільним є розробка аналітичних методів проектування із розробкою програмного середовища, яке 
дозволяє автоматизувати цей процес для широкого класу швейних машин. 

Формулювання цілі статі 
Розробка автоматизованої системи проектування кривошипно-коромислового механізму 

ниткопритягувача швейної машини. Встановлення основних залежностей та співвідношень аналітичного 
визначення діаграми голкової нитки, яка подається в зону шиття з практичною розробкою програмного 
середовища проектування. 

Виклад основного матеріалу 
Для визначення діаграми голкової нитки, яка подається в зону шиття, необхідно знайти аналітичні 

співвідношення залежності руху вічка ниткопритягувача від кута повороту головного валу швейної машини. 
Це дасть можливість визначити кількість нитки яка подається в зону шиття. Базуючись на роботі [5] 
розробимо автоматизовану систему проектування кривошипно-коромислових механізмів ниткопритягувача. 

На рис. 1 зображена просторова схема розташування ниткопритягувача та нитконапрамляча 1N  та 

2N . Довжина нитки, що подається робочим органам швейної машини, визначається як різниця  
LLCNCNNCCNl bb −=+−+= max2121 )()( , (1)

де  bC , C  − відповідно верхнє та проточне положення вічка ниткопритягувача; 

maxL , L  − максимальна та поточна кількість нитки, яка находиться між нитконапрямлячами та 
вічком ниткопритягувача. 

Таким чином, для визначення довжини нитки, що подається ниткопритягувачем l  при певному 
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значені кута повороту головного валу необхідно знати координати точок ),,( zyxC  та ),,( bbbb zyxC . Так 
як механізм ниткопритягувача розташований в площині xOz , то 0=− byy . Поточні координати вічка 
ниткопритягувача визначаються таким чином 





++=
++=

.sinsin
;coscos

22117

22116
ϕϕ
ϕϕ

lllz
lllx
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Рис. 1. Просторова схема механізму ниткопритягувача Рис. 2.  Плоска схема механізму ниткопритягувача 
 
В рівняння (2) входить невідомий кут 2ϕ , для визначення якого необхідно попередньо знайти β  та 

θ , які, в свою чергу, можуть бути визначені при відомих значеннях кутів ψ  і α , а також відстані S . 
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З 1OAO∆ , використовуючи теорему косинусів, знайдемо 
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В 1DAO∆  та BAO1∆  всі сторони відомі, тому кути β  і θ  визначаємо таким чином  

S
ll 116 cos
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= , (5)
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2

arccos
5

2
3

2
5

2

Sl
llS −+

=β  (6)

При відомих кутах β  та θ  кут 2ϕ  визначимо за виразом 
θβλπϕ −−−=2 , (7)

що слідує з геометричних побудов на рис. 1.  
Значення координат верхньої точки траєкторії вічка ниткопритягувача bC  також можна знайти з 

виразу (2), але для цього необхідно знати значення кута повороту головного валу b1ϕ , при якому вічко 
ниткопритягувача займає верхнє положення. Очевидно, що вічко ниткопритягувача буде розташовано в 
крайньому верхньому або нижньому положенні, за умови рівності нулю аналога вертикальної швидкості 
його переміщення, тобто 01 == ϕddzz& . 

З другого рівняння системи (2) маємо 

22211 coscos ϕϕϕ && llz += , (8)
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Похідні β&  та θ&  визначимо диференціюючи (5) та (6)  
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Значення S&  знайдемо диференціюючи (4) 

S
ll

d
dSS )sin( 1

41
1

ψϕ
ϕ

+
−==& , (12)

З умови рівності нулю аналога вертикальної складової швидкості переміщення вічка 
ниткопритягувача аналітично визначимо кут повороту головного валу, при якому вічко знаходиться в точці 

bC , ітераційним методом. Розглянемо процедуру визначення кута b1ϕ  методом половинного ділення. Для 
використання цього методу необхідно знати інтервал зміни кута 1ϕ  в якому знаходиться значення b1ϕ . 
Нехай функція )( 1ϕfz =&  має корінь в інтервалі ba << 1ϕ . Розділимо інтервал пополам, отримана абсциса 
буде першим наближенням значення кореня. Визначимо )( 1ϕz&  в цій точці і порівняємо )( 1ϕz&  та )(bz& . 
Якщо їх знаки однакові, тоді перенесемо праву межу в точку, яка відповідає абсцисі 1ϕ . Величина b  тепер 
буде мати нове значення, а інтервал ],[ ba  зменшиться вдвоє, однак всередині нього буде знаходитись 

корінь рівняння 0)( 1 =ϕz& . Новий інтервал ],[ ba  знову поділимо пополам і в отриманій точці розрахуємо 
значення функції )( 1ϕz& . Якщо знак її в цій точці інший ніж на правій межі інтервалу, але такий же як на 
лівій, змістимо ліву межу інтервалу. Тепер величина a  набуде нового значення, а інтервал, який містить 
корінь зменшиться наполовину. Такий процес розрахунку повинен повторюватися до тих пір, поки довжина 
інтервалу не буду менше заданої величини ε , яка визначає точність розрахунку кореня. Можна зазначити 
що програма розрахунку суттєво спрощується, якщо відомий знак заданої функції на одній з меж інтервалу 

],[ ba . 
Після визначення кута b1ϕ  за залежностями (2) можуть бути визначені координати верхньої точки 

вічка ниткопритягувача bx  і bz , а потім максимальна та поточне значення кількості нитки, яка знаходиться 
між нитконапрямлячами та вічком ниткопритягувача 

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
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Визначивши величини maxL  і L  та підставивши їх значення в вираз (1) отримаємо величину 
нитки, яка подається l , що відповідає відповідному куту повороту головного вала.  

Програма розрахунку діаграми нитка, яка подається в зону зшивання. 
 

      l1=15.8; l2=50; l3=29; l4=31; l5=25.2; 
      l6=19; l7=160; l8=185; l9=36; l10=49; 
      l11=66; l12=87; l13=0.6398; 
a=0; b=pi; L=atan(l8-l7)/l6; dl=1; i=0; 
while dl-.00001>0 
y=(a+b)/2; 
% вставка функції bloc 
[S,p,m,e,g,M,m1,t,u1] = bloc(l1,l3,l4,l5,l6,l13,y,L); 
u=-M-g; c=l1*cos(y)+l2*u*cos(u1); 
if c>0 
    a=y; 
else 
    b=y; 
end; 
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dl=b-a; 
end; 
[x,z] = ext(l1,l2,l6,l7,y,u1); 
y=0; M1=x; g1=z; rr=[]; ry=[]; 
while y-6.3<0 
[S,p,m,e,g,M,m1,t,u1] = bloc(l1,l3,l4,l5,l6,l13,y,L); 
[x,z] = ext(l1,l2,l6,l7,y,u1); 
r0=sqrt((M1-l9)^2+(g1-l10)^2)+sqrt((M1-l11)^2+(g1-l12)^2); 
r1=sqrt((x-l9)^2+(z-l10)^2)+sqrt((x-l11)^2+(z-l12)^2); 
i=i+1; 
ry(i)=y; rr(i)=r0-r1; 
y=y+pi/40; 
end; 
pr=plot(ry,rr);figure(gcf); 
set(gca,'FontSize',11,'FontName','Arial','FontWeight','bold'); 
set(pr,'Color','black','LineWidth',2.5); 
xlabel(''); ylabel(''); 
grid on; 
function [S,p,m,e,g,M,m1,t,u1] = bloc(l1,l3,l4,l5,l6,l13,y,L) 
S=sqrt(l1^2+l4^2+2*l1*l4*cos(L+y)); 
p=(l6+l1*cos(y))/S; 
m=(S^2+l5^2-l3^2)/(2*l5*S); 
e=-l1*l4*(sin(L+y))/S; 
g=(S^2-l5^2+l3^2)*e/(2*l5*S^2*sqrt(1-m^2)); 
M=(l1*S*sin(y)+e*(l6+l1*cos(y))/(S^2)*sqrt(1-p^2)); 
m1=acos(m);t=acos(p);u1=pi-l13-m1-t; 
end 
function [x,z] = ext(l1,l2,l6,l7,y,u1) 
x=l6+l1*cos(y)+l2*cos(u1); 
z=l7+l1*sin(y)+l2*sin(u1); 
end 

 

 
Рис. 3. Діаграма голкової нитки, яка подається в зону шиття: 

1 – змотування нитки з котушки; 2 – подача нитки на розширення петлі голкою; 3 – утворення петлі напуску; 4 – подача нитки 
з розширенням петлі човника;  

5 – зменшення надлишку в подачі нитки; 6 – вихід петлі з човника; 
 7 – затягування нитки в стібку 

 
Ниткопритягувач  повинен забезпечувати необхідну величину подачі нитки на різних етапах 

утворення стібка. Тому для проектування механізму ниткопритягувача необхідно знати хід вічка та характер 
його руху. Хід вічка визначається довжиною нитки яка подається в зону шиття та відображається діаграмою 
нитки. Під час проектування намагаються забезпечити належну подачу нитки, особливо в найбільш 
відповідальні моменти петлеутворення. Відповідно відображенням закону руху вічка ниткопритягувача є 
діаграма нитки, яка подається, що ілюструє залежність довжини нитки необхідної для роботи від кута 
повороту головного валу. Діаграма повинна бути побудована з врахуванням величин стібка товщини 
матеріалів, технологічних властивостей нитки. З циклограми роботи швейної машини визначається момент 
входу голки в матеріал, коли ниткопритягувача повинен подати нитку для утворення петлі напуску (рис. 3). 
Вид цієї діаграми визначається конструктивними параметрами механізму ниткопритягувача. На діаграмі 
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зображені зони, які характеризують технологічні етапи із діаграмою подачі голкової нитки.  Інтенсивність 
подачі збільшується в момент обводу петлі човником. Довжина нитки, яка подається повинна бути завжди  
більшою необхідної величини. Це дозволяє гарантувати належність виконання технологічного процесу 
стібкоутворення та забезпечити резерв подачі. Резерв подачі визначається виходячи в діапазону зміни 
довжини стібків та товщини матеріалів. Якщо подається менша довжина нитки чим необхідна, човник 
створить такий натяг нитки, який може призвести до її обриву. Надто велика довжина нитки може призвести 
до повторного захвата човником нитки та її заплутування. Для усунення надлишку нитки використовуються 
компенсатори. Ниткопритягувач забезпечує переміщення нитки з великою нерівномірністю та виконує 
вибирання нитки з зони шиття та затягування стібка. Так як досить часто змінюється довжина стібка, 
товщина матеріалів в конструкції швейної машини передбачені регулятори, які дозволяють налаштувати 
величину подачі нитки.  

Висновки 
Таким чином, розробка системи розрахунку діаграми голкової нитки, яка подається в зону шиття, є 

важливим етапом проектування швейної машини. Встановлені основні залежності між геометричними 
характеристиками кривошипно-коромислового механізму ниткопритягувача та їх вплив на діаграму подачі 
нитки. Запропоновано аналітичний підхід розрахунку діаграми та на його основі розроблено програмне 
середовище для автоматизованого проектування механізмів даного класу.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ 
УДАРНИКА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО 

ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ 
 
В роботі запропоновано спосіб підвищення ефективності роботи вирубувальних пресів легкої 

промисловості. Вдосконалено механізм повороту ударника електрогідравлічного пресового обладнання. Проведені 
експериментальні дослідження дозволили встановити, що вдосконалений механізм повороту ударника сприяє 
зменшенню енергоспоживання та перевантаження пресів з частковим покращенням якості вирубаних деталей. 

Ключові слова: електрогідравлічне пресове обладнання, вирубувальний прес, механізм повороту ударника, 
ефективність роботи. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF INFLUENCE OF SHOCK-WORKER TURN MECHANISM ON WORK 

EFFICIENCY OF ELECTRO-HYDRAULIC PRESS EQUIPMENT 
 
Abstract – The aim of article is to increase of work efficiency of electro-hydraulic press equipment of light industry due to perfection 

of mechanism of shock-worker turn. 
For realization of experimental researches on the base of press PVG-8-2-0 the row of structural changes has been executed. On the 

basis of conducted researches the graphic dependences of change power N, which is consumed by electro-hydraulic press equipment and the 
pressure of oil in the system Р from time of his work t, have been built. In accordance with the obtained data received dependences that are 
typical for each areas of process of cutting. The analysis of results of the conducted experiments allowed to set influence of mechanism of turn 
shock-worker on a dynamics and efficiency of work of cutting presses during implementation of technological operation of cutting. 

It is set that the hand turn of shock-worker assists reduction of energy consumption on 26% comparatively with an existent equipment 
and overload of cutting presses with the partial improvement of quality of the cut down details. 

Keywords: electro-hydraulic press equipment, cutting press, mechanism of shock-worker turn, efficiency of work. 
 

Постановка проблеми 
На сьогоднішній день актуальним є завдання підвищення ефективності роботи вже існуючого 

обладнання різних галузей промисловості. 
Електрогідравлічні вирубувальні преси консольного типу поширені на підприємствах легкої 

промисловості, однак їхнє конструктивне виконання не відповідає сучасним вимогам з енергоефективності 
та надійності роботи. 

Сучасний рівень розвитку техніки та технологій дозволяє по-новому спроектувати, розробити та 
виготовити сучасне обладнання з високими техніко-економічними показниками. Тому використання 
високоефективних технологій по відношенню до вирубувальних пресів є актуальним завданням, 
спрямованим на підвищення широкого спектру можливостей вказаного обладнання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
В попередніх роботах [1–4] досліджено шляхи вдосконалення електрогідравлічного пресового 

обладнання легкої промисловості, однак не враховано можливість підвищення ефективності роботи 
вирубувальних пресів за рахунок вдосконалення механізму повороту ударника. 

З використанням сучасних методів вимірювання та існуючого високоефективного обладнання 
з’явилась можливість з високою точністю отримувати відповідні вимірювальні характеристики, які 
дозволяють робити висновки про динаміку роботи вирубувальних пресів з високою достовірністю. 

Формулювання мети 
Метою роботи є підвищення ефективності роботи електрогідравлічного пресового обладнання 

легкої промисловості за рахунок вдосконалення механізму повороту ударника. 
Виклад основного матеріалу 

На основі проведених досліджень [3, 4] встановлено, що електрогідравлічне пресове обладнання 
потребує вдосконалення за рахунок зміни його конструкції. 

Теоретичні розрахунки, а також аналіз розвитку сучасних вирубувальних пресів [4] вказують на 
наступні переваги від проведення таких конструктивних змін: 

- спрощення конструкції механізму повороту ударника; 
- зменшення маси пресового обладнання; 
- зменшення габаритів пресового обладнання; 
- зменшення енерговитрат; 
- покращення економічної ефективності внаслідок збільшення тривалості роботи електродвигуна. 
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Тому, для встановлення достовірності зроблених аналітичних розрахунків необхідно провести 
дослідження з визначення впливу механізму повороту ударника на ефективність роботи вирубувальних 
пресів. 

В основу експериментальних досліджень покладено завдання визначення впливу механізму 
повороту ударника на ефективність роботи пресового обладнання. 

Для проведення досліджень на базі преса ПВГ-8-2-0 виконано ряд конструктивних змін: 
- виключено з преса механізм повороту ударника; 
- змінено вузол кріплення ударника гідроциліндра скалки зі встановленням радіально-упорного 

підшипника; 
- встановлено рукоятку ручного керування скалкою з кнопкою вмикання процесу вирубування; 
- внесено зміни до електричної та гідравлічної схем преса. 
На базі підприємства ВАТ “Взутекс” м. Хмельницький здійснено заміри зусилля, яке необхідно 

прикласти робітнику для повороту ударника (на пресах ПВГ-8, Compart і Atom, що знаходиться в межах 
8…14 Н, для преса ПВГ-8-2-0 – 13 Н). Таке зусилля відповідає нормам охорони праці для робітників, які 
працюють на вказаному обладнанні [5, 6]: 

- робітники-шкіряники та взуттьовики; 
- робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття; 
- виробники взуття. 
Для експериментів використано гострий різак периметру L=0,6 м із двостороннім симетричним 

загостренням з кутом загострення 25°, а також вирубувальну плиту з ПВХ. В якості матеріалу використано 
м’яку натуральну шкіру верху взуття товщиною Δ=1 мм. 

Експериментальні дослідження проводились за методиками, описаними в [2–4], з використанням 
аналогічного вимірювального обладнання. 

Вимірювальне обладнання працює за принципом аналогово-цифрового перетворення струмового 
сигналу, що споживає електрообладнання преса, за допомогою високоточних датчиків струму та АЦП з 
наступним виведенням експериментальних даних на екран персонального комп’ютера. 

Для отримання точних даних вимірювальних параметрів пресового обладнання було використано 
АЦП NI USB-6009 фірми National Instruments. Дані, отримані за допомогою розробленого вимірювального 
блока [2], передаються на АЦП, який перетворює їх у відповідні цифрові значення вимірювальних 
характеристик. 

На основі проведених досліджень побудовано графічні залежності зміни потужності N, яку 
споживає електрогідравлічне пресове обладнання і тиску масла в системі Р від часу його роботи t (рис. 1, 
рис. 2). 

Аналіз отриманих графічних залежностей (рис. 1, рис. 2) вказує на те, що проведені вказані 
конструктивні зміни дозволять забезпечити значну економію енергоресурсів з частковим зменшенням 
перевантаження електрогідравлічного пресового обладнання, що підвищує його енергоефективність. 

У відповідності з отриманими експериментальними даними встановлено залежності зміни спожитої 
потужності N і тиску в системі P для кожної з ділянок процесу вирубування. Для кожного рівняння 
встановлено достовірність апроксимації (R2) та визначено, що отримані рівняння з достатньою точністю (3% 
для спожитої потужності і 5% для тиску) відтворюють дійсну залежність, оскільки R2 у всіх випадках 
знаходиться в межах 0,95…1. Враховуючи, що на пресі ПВГ-8-2-0 з автоматичним поворотом ударника 
дослідження були проведені раніше [1–4], тому отримані залежності побудовані тільки для пресового 
обладнання з ручним поворотом ударника. 
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Рис. 1. Графічні залежності зміни спожитої потужності від часу роботи для різних конструктивних схем виконання преса  

ПВГ-8-2-0: 1 – з автоматичним поворотом ударника; 2 – з ручним поворотом ударника 
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Рис. 2. Графічні залежності зміни тиску в системі від часу роботи для різних конструктивних схем виконання преса ПВГ-8-2-0: 

1 – з автоматичним поворотом ударника; 2 – з ручним поворотом ударника 
 
Аналіз результатів проведених експериментів дозволяє робити висновки про вплив зміни механізму 

повороту ударника на динаміку роботи вирубувальних пресів під час виконання технологічної операції 
вирубування. 

Залежність зміни потужності, спожитої з мережі, носить стрибкоподібний характер під час 
незначного періоду часу – від моменту руху ударника вниз до його піднімання після виконання вирубування 
матеріалу. Очевидно, що такий позитивний ефект досягається за рахунок проведення даних вдосконалень. 
Порівняно з кривою 1, крива 2 (рис. 1) носить менш динамічний характер, за рахунок незначного часу 
роботи пресового обладнання з підвищеним навантаженням. Внаслідок цього відбувається зниження 
споживання електроенергії з мережі пресовим обладнанням. 

В табл. 1 і табл. 2 представлені залежності зміни спожитої потужності і тиску в системі для 
характерних етапів роботи електрогідравлічного пресового обладнання під час вирубування, враховуючи 
динаміку зміни досліджуваних характеристик. 

 
Таблиця 1 

Залежності зміни спожитої потужності від часу N = f(t)  
для характерних етапів роботи пресового обладнання 

Етапи роботи 
пресового 
обладнання 

Залежності спожитої потужності від часу роботи Достовірність 
апроксимації, R2 

хх N = 1 1 
п1 N = 1 1 
рх1 N = 0,117·t + 0,906 0,99 

N = 68,346·t − 77,753 0,99 
N = −8,852·t + 15,952 1 

 
в 

N = 4,241·t − 0,582 0,99 
рх2 N = 1,418·t2 − 4,99·t + 5,416 0,95 
п2 N = 1 1 

 
Таблиця 2 

Залежності зміни тиску в системі від часу Р = f(t)  
для характерних етапів роботи пресового обладнання 

Етапи роботи 
пресового 
обладнання 

Залежності тиску в системі від часу роботи Достовірність 
апроксимації, R2 

п1 Р = 0 1 
р1 Р = 724359·t5 − 643793·t4 + 215182·t3 − 33035·t2 + 2232,8·t 0,96 

Р = 1226,9·t36 0,95 
Р = − 13,357·t + 23,735 1 вир 
Р = 3,665·t − 0,84 1 

р2 Р = 0,585·t + 0,593 0,98 
п2 Р = 0 1 

 
З огляду на отримані експериментальні графічні залежності тиску масла в системі, які представлені 
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на рис. 2, можна стверджувати про зниження динамічного ефекту після проведення вказаних змін та 
значного зменшення перевантаження преса в цілому. 

Експериментальні дані узгоджуються із попередніми дослідженнями [7, 8]. 
Внаслідок проведених конструктивних змін значно знижується навантаження на пресове 

обладнання за рахунок зменшення динамічного ефекту від стискання масла в системі під час повороту 
ударника та зменшується перекос ударника. Це пояснюється тим, що в кінці повороту ударника в робоче 
положення на вирубувальний прес діють значні зусилля через високу масу ударника та його велику 
швидкість повороту. Це супроводжується значним динамічним навантаженням на конструкцію 
вирубувального пресу та всіх його систем і появою коливань преса, які негативно впливають на 
довговічність конструкції та якість вирубаних деталей. 

Запропонована конструкція частково підвищує якість вирубаних деталей та зменшує 
енергоспоживання обладнання на 26%. 

Отримані залежності етапів роботи електрогідравлічного пресового обладнання з ручним 
поворотом ударника для виконання технологічної операції вирубування у відповідності до динаміки зміни 
досліджуваних характеристик дозволяють з достатньою точністю визначати їх вплив на процес в цілому і 
обладнання зокрема. 

Висновки 
На основі проведених досліджень запропоновано спосіб підвищення ефективності роботи 

вирубувальних пресів легкої промисловості. В конструкцію пресового обладнання внесено ряд 
конструктивних змін. 

Проведені дослідження з визначення впливу механізму повороту ударника на ефективність роботи 
електрогідравлічного пресового обладнання дозволили встановити, що ручний поворот ударника сприяє 
зменшенню енергоспоживання на 26%, порівняно з існуючим обладнанням на базі преса ПВГ-8-2-0, та 
зниженню перевантаження вирубувальних пресів з частковим покращенням якості вирубаних деталей. 
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УДК 677.025 
О.П. КИЗИМЧУК, Л.М. МЕЛЬНИК   

Київський національний університет технологій та дизайну 
 
РОЗТЯЖНІСТЬ ТРИКОТАЖУ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ «ЛАСТИК 1+1», 

ВИРОБЛЕНОГО З АРМОВАНИХ ЕЛАСТОМЕРНИХ НИТОК ФІРМИ «GUMEX»  
 
Особливістю експлуатації текстильних виробів є постійний вплив навантажень розтягнення різної 

тривалості та сили. Визначення швидкості та характеру кінетики таких процесів становлять істотний 
інтерес як з теоретичної, так і практичної точок зору, особливо для еластичних матеріалів. В зв’язку з цим, 
метою даної роботи є дослідження характеристик розтяжності трикотажу переплетення ластик 1+1, який 
вироблено на плосков’язальному обладнанні з армованих еластомерних ниток фірми «GUMEX». 

Для досягнення поставленої мети в роботі представлено результати дослідження розривних 
характеристики трикотажу, в результаті чого встановлено їх залежності від глибини кулірування та лінійної 
щільності ниток. Отримані регресійні рівняння дозволяють на етапі проектування прогнозувати механічні 
властивості трикотажу. Дослідження повної деформації та її складових частин трикотажу, який вироблено при 
різних параметрах в’язання, показали, що трикотаж має високу еластичність та формостійкість, свідченням 
чого є перевага швидко зворотної частини і відсутність залишкової частини повної деформації.  

Проведені дослідження показали, що для забезпечення високих еластичності та формостійкості 
трикотажу рекомендується використовувати армовану еластомерну нитку, яка отримана способом 
обплетення еластомерної нитки дорластан бавовняною пряжею, лінійною густиною 59 текс в діапазоні глибин 
кулірування 3,0–3,5 мм.   

Ключові слова: еластомерна нитка, ластик 1+1, глибина кулірування, розривне навантаження, розривне 
подовження, повна деформація, залишкова деформація. 
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Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine 
 

TENSILITY OF LASTING 1+1 WEAVE KNITTED FABRIC MADE OF  
REINFORCED ELASTOMER THREADS OF “GUMEX”  

 
Abstract – Constant influence of a stretching of different force and duration is feature of use of textiles. Definition of speed and 

kinetic of  these processes is very interesting both theoretically and practically. Especially it is very important for elastic materials. In this 
connection, the work purpose is research of deformation characteristics of lasting 1+1 knit fabric from GUMEX reinforced elastomer yarn. 
Fabric have been made at 10 gauge flat bad knitting machine. 

Results of research of breaking  characteristics of knit fabric are presented in work. Dependences of explosive breaking load and 
elongation on a depth of sinking and on a linear density of yarn have been established.  They give the chance to predict properties of knit 
fabric at a design stage. The researches of full strain and its components of knit fabric have shown, that the its main part is an elastic part 
with full absence of  a residual part. The carried out researches have shown, that for maintenance of high elasticity and form stability of 
lasting 1+1 knit from the presented assortment prefer to use a  59 tex reinforced elastomer yarn at 3,0–3,5 mm depth of sinking .  

Keywords: elastomer yarn, lasting 1+1, depth of sinking, braking  load, braking elongation, full stretch, residual stretch. 
 

Вступ 
Особливістю експлуатації текстильних виробів є постійний вплив навантажень розтягнення різної 

тривалості та сили. Процеси розтягування трикотажу супроводжуються вирівнюванням напружень в 
елементах його структури і зміною конформацій елементарних ланок. Ці процеси протікають у часі. 
Визначення швидкості та характеру кінетики таких процесів становлять істотний інтерес як з теоретичної, 
так і практичної точок зору. Правильне встановлення технологічних режимів в'язання, оздоблення 
трикотажу, прогнозування поведінки трикотажу в умовах експлуатації істотно полегшуються при наявності 
такої інформації. Тому значний інтерес представляє вивчення механічних властивостей полотен. 

При вивченні розтяжності полотен найчастіше визначають напівциклові та одноциклові 
характеристики. Напівциклові характеристики відносяться до класу розривних, що отримуються при 
однократному розтягуванні до руйнування зразка. Деформація трикотажу при розтягненні представляє 
процес порушення внутрішньої рівноваги системи петель трикотажу, що існувала до деформації, та 
переходу цієї системи в новий стан рівноваги. Цей перехід супроводжується [1]: 

- зміною ступеню орієнтації нитки в петлі; 
- зміщенням точок контакту між нитками; 
- зміною конфігурації зігнутої нитки (одні ділянки випрямляються, а інші згинаються в напрямку 

розтягнення). 
Частіше за все для оцінки деформаційних властивостей текстильних матеріалів під час 

одноциклових випробувань використовують повну деформацію та її складові. Повна деформація 
складається зі швидко зворотної, що зникає одразу після зняття зусилля в пробі; повільно зворотної з 
подовженим періодом релаксації; залишкової, яка не зникає після зняття зусилля в пробі. Співвідношення 
складових повної деформації трикотажу має велике значення для характеристики його механічних 
властивостей. Чим більше частка швидко зворотної та повільно зворотної складових в повній деформації 
трикотажу, тим краще виріб з такого матеріалу зберігає свої лінійні розміри та надану в процесі 
виготовлення форму. Наявність залишкової деформації, навпаки, призводить до швидкої зміни розмірів та 
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форми виробу в процесі експлуатації. Величина цієї деформації сигналізує про можливе зсідання полотна. 
Чергуючись з розвантаженням та відпочинком, такі процеси впливають на структуру трикотажу, а виріб 
деформується, змінюючи форму та розміри. Вивчення релаксаційних характеристик текстильних полотен 
при розтягуванні дуже важливе для оцінки їх формостійкості. 

Постановка завдання 
Головною метою  даної роботи є дослідження характеристик розтяжності трикотажу переплетення 

ластик 1+1, який вироблено на плосков’язальному обладнанні з армованих еластомерних ниток фірми 
«GUMEX» [2]. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання: 
- дослідження розривних характеристик трикотажу і встановлення їх залежності від глибини 

кулірування та лінійної щільності ниток; 
- дослідження повної деформації та її складових частин трикотажу, який вироблено при різних 

параметрах в’язання. 
Об’єкт  та методи досліджень 

Об’єктом дослідження є процес розтягнення трикотажу, який вироблено з армованих еластомерних 
ниток фірми «GUMEX» на плосков’язальному обладнанні 10 класу.  

Предметом дослідження є трикотаж переплетення ластик 1+1 з ниток фірми «GUMEX», які 
отримані обплетенням нитки дорластан бавовняною пряжею. Для дослідження обрано армовані еластомерні 
нитки лінійною густиною 53, 56 та 59 текс. Відсотковий вміст еластичного компоненту пряжі становить 2, 4 
та 14% відповідно. 

Для встановлення залежностей показників від параметрів в’язання сплановано і проведено 
двофакторний експеримент за планом Коно2 [3]. У якості незалежних вхідних факторів обрано глибину 
кулірування h (фактор х1) та лінійну густину ниток Т (фактор х2).  

При визначенні напівциклових та одноциклових характеристик розтяжності застосовувалися 
експериментальні методи за стандартними методиками. Обробка результатів проводилась за допомогою 
методів математичної статистики. 

Результати та їх обговорення 
В результаті спланованого та проведеного експерименту за планом Коно 2 отримано 9 варіантів 

трикотажних полотен переплетення ластик 1+1, які вироблені з армованих еластомерних ниток. В результаті 
дослідження можливості переробки даних ниток на плосков’язальній машині 10 класу встановлено, що вони  
можуть перероблятися у якісний трикотаж у широкому діапазоні параметрів в’язання [4]: при глибині 
кулірування 2,5÷3,5 мм. Результати досліджень напівциклових та одноциклових характеристик розтяжності 
розроблених трикотажних полотен наведені відповідно у таблицях 1 та 2.  

Міцність трикотажу визначається як властивостями ниток, з яких він формується, так і структурою 
самого полотна, від якої залежить характер розподілу навантаження на нитку у петлі. Особливістю 
структури трикотажного полотна є те, що при руйнуванні будь – якої петлі, як правило спостерігається 
руйнування всього полотна в результаті його розпуску. При пров’язуванні в петлі еластомерних ниток 
розпускальність трикотажного полотна значно зменшується, отже міцність трикотажу збільшується.  

Дослідження розривного навантаження (табл. 1) трикотажу переплетення ластик 1+1, який 
вироблено з армованих еластомерних ниток показує, що показник при розтягуванні вздовж петельного 
стовпчика в 3–4 рази перевищує показник при розтягуванні вздовж петельного ряду. Різниця пов’язана, 
перш за все з різною щільністю в’язання по довжині та по ширині трикотажу. Крім того, при розтягуванні 
вздовж петельного стовпчика у кожній петлі опір чинять дві палички остова петлі, в той же час при 
розтягуванні вздовж петельного ряду – тільки протяжка. 

 
Таблиця  1 

Розривні характеристики трикотажу 
Розривне навантаження, Н Розривне подовження, % Глибина 

кулірування h, мм 
Лінійна густина 
нитки Т, текс по довжині по ширині по довжині по ширині 

2,5 53 34,4+1,6 11,5+0,1 104+5 200+5 
2,5 56 42,5+1,6 11,8+0,2 133+4 200+5 
2,5 59 51,8+2,2 14,5+0,2 134+3 200+5 
3,0 53 31,5+1,6 8,7+0,1 117+2 200+5 
3,0 56 38,0+0,9 7,5+0,1 140+4 200+5 
3,0 59 36,2+1,6 5,9+0,1 134+3 200+5 
3,5 53 30,2+1,4 3,4+0,1 197+3 200+5 
3,5 56 28,8+1,1 5,3+0,1 200+5 200+5 
3,5 59 20,5+1,0 4,6+0,1 196+3 200+5 
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Таблиця 2 
Повна деформація трикотажу та її складові частини, % 

При розтягненні вздовж петельного стовпчика При розтягненні вздовж петельного ряду 

Складові частини деформації, % Складові частини деформації, % 

Гл
иб
ин
а 

ку
лі
ру
ва
нн
я 

 h
, 

мм
 

Л
ін
ій
на

 г
ус
ти
на

 
ни
тк
и 
Т,

 т
ек
с 

Повна 
деформація, 

% 
швидко-
зворотна 

Повільно 
зворотна 

залиш-
кова 

Повна 
деформа-
ція, % 

швидко-
зворотна 

Повільно 
зворотна 

залиш-
кова 

2,5 53 11,0 11,0 0,0 0,0 88,0 69,0 7,3 11,7 
2,5 56 26,0 26,0 0,0 0,0 72,0 62,0 2,0 8,0 
2,5 59 48,0 48,0 0,0 0,0 27,0 26,0 1,0 0,0 
3,0 53 31,8 30,6 1,2 0,0 65,0 56,0 4,0 5,0 
3,0 56 41,0 40,0 1,0 0,0 51,0 48,0 2,0 1,0 
3,0 59 52,7 52,7 0,0 0,0 25,0 25,0 1,0 0,0 
3,5 53 42,3 40,3 2,0 0,0 53,0 48,6 2,4 2,0 
3,5 56 54,3 54,3 0,0 0,0 48,0 44,7 0,3 0,0 
3,5 59 60,5 60,5 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 

 
На підставі математичної обробки експериментальних даних отримані рівняння регресії (табл. 3), 

які адекватно з ймовірністю 0,95 описують залежності розривного навантаження трикотажу з армованих 
еластомерних ниток від глибини кулірування та лінійної густини ниток. Детальний аналіз рівнянь та їх 
графічних відображень (рис. 1) показують, що головним фактором, який впливає на розривне навантаження 
трикотажу переплетення ластик 1+1, який вироблено з армованих еластомерних ниток, є глибина 
кулірування. При її зростанні від 2,5 до 3,5 мм розривне навантаження вздовж петельних стовпчиків 
знижується на 50%, а при розтягуванні вздовж петельного ряду – майже втричі. Таке зниження показника 
пов’язане, перш за все, зі зменшенням щільності полотна, в результаті чого зменшується кількість елементів 
структури, які чинять опір розтягуванню, та підвищенням рухомості структури, внаслідок чого вона набуває 
здатності до розпуску.  

Лінійна густина армованих еластомерних ниток має незначний вплив на показники міцності 
трикотажного полотна всіх варіантів, що пов’язане з незначним (10%) коливанням вхідного фактору. 

Аналіз результатів дослідження розривного подовження трикотажу переплетення ластик 1+1 
показує, що при розтягненні вздовж петельного ряду показник залишається сталим для всіх варіантів 
трикотажу (табл. 1) і становить 200+5 %. Таку стабільність показника можна пояснити тим, що в даному 
випадку при розтягуванні трикотажу вздовж петельного ряду головним фактором виступає структура 
трикотажу переплетення ластик 1+1, в якому існує захід петельних стовпчиків однієї сторони за  петельні 
стовпчики іншої. 

 
Таблиця 3 

Рівняння регресії характеристик розтяжності 
Показник В кодованих значеннях змінних в натуральних значеннях змінних 

по довжині YРд=36,98-8,22x2- 6,8х1х2 Рд=-670,7+235,9h+13,5T-4,5hT Розривне 
навантаження, 

Н по ширині YРш=7,56-4,12x1+0,17x2+ 
1,11х1

2-0,24х2
2- 0,46х1х2 

Рш=-67,7-17,7h+4,0T+ 
4,4h2-0,03T2-0,3hT 

Розривне подовження по 
довжині, % 

YЕр=137,5+37,0x1+7,7x2+ 
30,3х1

2-10,7х2
2-7,8х1х2 

Еp=-3718-365h+151T+ 
121h2-T2-5hT 

по довжині Yεд=41,4+12,0x1+12,7х2-4,7х1х2 εд=-793,8+199,5h+13,6Т-3,1hТ Повна 
деформація 
трикотажу, % по ширині Yεш=54,3-11,3х1-22,7х2-

22,7х1
2+4,0х2

2+6,5х1х2 
εш=-2414,9-361,4h+116,3Т+ 

16,0h2-1,2T2+4,3hT 
 
При розтягуванні вздовж петельного стовпчика розривне подовження залежить як від глибини 

кулірування, так і лінійної густини нитки, що відображують рівняння регресії (табл. 3) та його графічне 
представлення (рис. 2).  

Отримані результати показують, що при збільшенні глибини кулірування в обраному інтервалі 
спостерігається значне зростання (50÷90 %) розривного видовження, що пов’язане, на наш погляд, зі 
ступенем релаксації нитки в структурі трикотажу. Трикотаж, вироблений при глибині кулірування 2,5 мм 
щільний, нитка в ньому не повністю релаксує і тому знаходиться в дещо розтягнутому стані. В той же час 
трикотаж, який вироблено при глибині окулірування 3,5 мм, менш щільний, що надає можливості нитці 
повністю відновити свої розміри. Таким чином, при розтягуванні трикотажу спочатку відбувається 
подовження еластомерних ниток за рахунок власних властивостей, а лише потім відбувається її напруження 
та руйнування. 
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Рис. 1.  Залежність розривного навантаження від глибини кулірування та лінійної густини ниток  
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Рис. 2.  Залежність розривного подовження по довжині полотна від параметрів в’язання  

 
Зростання розривного подовження трикотажу при збільшенні лінійної густини нитки пов’язане в 

більшому ступені зі зростанням вмісту еластичного компоненту в пряжі, ніж самої лінійної густини. 
Серед фізико-механічних показників еластичних полотен головне місце належить розтяжності та  

еластичності. Розтяжність полотен характеризується відносним видовженням полотна при визначеному 
навантажені, а еластичність – їх відносним відновленням після зняття навантаження. Отже велику цікавість 
має вивчення характеристик механічних властивостей, які отримують при дослідженні за циклом: 
навантаження – розвантаження – відпочинок. 

Характеристики, що найчастіше використовуються для оцінки властивостей текстильних матеріалів 
при одноциклових дослідженнях є повна деформація та її складові частини. Дослідження трикотажу 
переплетення ластик 1+1, який вироблено на плосков’язальній машині 10 класу з армованих еластомерних 
ниток, відбувалося при навантаженнях, які складали 5% від розривного.  

Результати обробки експериментальних даних (табл. 2) показують, що для всіх варіантів трикотажу 
при розтягненні як вздовж петельних рядів так і вздовж петельних стовпчиків головну частку становить 
швидко зворотна її частина, що вказує на його високу пружність. При розтягуванні вздовж петельних 
стовпчиків відсутня залишкова частина повної деформації, що є показником високої формостійкості даних 
трикотажних полотен. Даний результат можна пояснити тим, що полотна вироблені з еластомерної нитки, 
яка під час розтягування в даному напрямку найбільше виявляє свої пружні властивості. При розтягуванні 
вздовж петельного ряду у переважної більшості варіантів трикотажних полотен залишкова деформація 
також відсутня, однак у варіантів, які виготовляються з пряжі лінійною густиною 53 та 56 текс при глибіні 
кулірування 2,5 мм, маємо значне зростання показника. Це можна пояснити тим, що дані полотна мають 
високу щільність в’язання, а вміст еластичного компоненту незначний (2–4 %), внаслідок чого відбувається 
перерозподіл нитки між остовом петлі та її протяжкою, який не відновлюється після зняття навантаження. 

На підставі математичної обробки експериментальних даних отримані рівняння регресії (табл. 3), 
які адекватно з ймовірністю 0,95 описують залежності повної деформації трикотажу, який вироблено з 
армованих еластомерних ниток, від глибини кулірування та лінійної густини ниток. Отримані рівняння та їх 
графічні відображення (рис. 3) показують, що при розтягуванні по довжині полотна повна деформація 
зростає зі збільшенням як глибини кулірування, так і лінійної густини ниток, що пояснюється пружними 
властивостями ниток, які у менш щільному трикотажі виявляються у більшому ступені. 

В той же час, при розтягуванні по ширині полотна при збільшенні як глибини кулірування, так і 
лінійної густини ниток показник зменшується, що можна пояснити впливом самої трикотажу переплетення 
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ластик 1+1. Як відомо, остови петель однієї сторони ластику заходять за остови петель іншої сторони. В 
процесі його розтягування спочатку ліквідується цей захід, а вже потім відбувається розтягування ниток, які 
формують структуру полотна. Чим щільніший трикотаж, тим більший захід петель в ньому, що і призводить 
до збільшення показника повної деформації.  
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Рис. 3.  Залежність повної деформації трикотажу від параметрів в’язання  
 
Отже проведені експериментальні дослідження показників розтяжності показують, що для 

забезпечення високих пружних властивостей та еластичності трикотажу, а також його формостійкості, 
рекомендується використовувати армовану еластомерну нитку, яка отримана способом обплетення 
еластомерної нитки дорластан бавовняною пряжею, лінійною густиною 59 текс в діапазоні глибин 
кулірування 3,0–3,5 мм.   

 
Висновки 

Проведені дослідження показали, що трикотаж, що вироблений з армованих еластомерних ниток 
фірми «GUMEX», які отримані способом обплетення еластомерної нитки дорластан бавовняною пряжею, 
мають високі розривні показники. Трикотаж має високу еластичність та формостійкість, свідченням чого є 
перевага швидко зворотної частини і відсутність залишкової частини повної деформації. Отримані 
регресійні рівняння, які встановлюють залежність параметрів від лінійної густини ниток та глибини 
кулірування, дозволяють на етапі проектування прогнозувати механічні властивості трикотажу. Для 
забезпечення високих еластичності та формостійкості трикотажу рекомендується використовувати армовану 
еластомерну нитку, яка отримана способом обплетення еластомерної нитки дорластан бавовняною пряжею, 
лінійною густиною 59 текс в діапазоні глибин кулірування 3,0–3,5 мм.   
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ  
СТРУМЕНЕФОРМУЮЧОГО ПРИСТРОЮ 

 
Наведено результати аналітичного дослідження формування високошвидкісного різального двофазного 

струменя з локальним закручуванням твердої фази. Визначено основні фактори, що впливають на  
продуктивність устаткування для гідроабразивного різання матеріалів та раціональні конструктивні 
параметри робочого органу. 

Ключові слова: гідрорізання, гідроабразивне різання. 
 

Y.V. KLAPTSOV, I.V. PANASYUK, I.V. PETKO  
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine 

 
DETERMINATION OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF JET FORMING EQUIPMENT 

 
Traditional methods of cutting new materials with special physical and mechanical properties may be ineffective. Recently new 

methods are more often used for this purpose, especially cutting materials by high-speed hydro jet, which contains abrasive. 
The aim of our investigation was to develop mathematical model of forming of the high-speed cutting two-phase hydro jet in 

order to determine rational parameters of jet forming device. 
We worked out the mathematical model of forming of the high-speed hydro abrasive jet with local twisting of solid phase at the 

entrance to accelerating channel. The model allows to determine correlation between power parameters of the hydro abrasive jet and 
constructive parameters of jet forming device. It has been proved, that kinetic energy of abrasive particles depends not only on working 
liquid pressure and jet forming nozzle diameter but also on the angle of abrasive supply to accelerating channel, diameter and length of this 
channel. Analytic investigations revealed that kinetic energy of solid phase of the high-speed hydro abrasive jet will reach maximum if the 
angle of abrasive supply to accelerating channel is 35–50о and the length of accelerating channel is 40-60 mm. 

Keywords: cutting, hydro abrasive jet, jet forming device. 
 

Вступ 
У різних галузях промисловості процес різання, як правило, відбувається в результаті механічній дії 

різального інструмента на матеріал. Проте в ряді випадків, особливо під час обробки поверхонь складної 
форми та у важкодоступних місцях, цей метод малоефективний або взагалі неприйнятний. Окрім того, 
традиційні методи для розкрою нових матеріалів зі спеціальними фізико-механічними властивостями 
малоефективні, тому що знижується продуктивність, підвищується собівартість, а в деяких випадках не 
забезпечується якість різання. Останнім часом для різання матеріалів все частіше застосовують 
високоефективні методи, одним з яких є розрізання матеріалів високошвидкісним струменем рідини та 
струменем рідини, що містить абразив. 

Таким чином, дослідження в області розробки струменеформуючих пристроїв для розрізання 
традиційних матеріалів, а особливо нових матеріалів з спеціальними фізико-механічними властивостями, є 
актуальною науково-технічною задачею. 

Аналіз останніх досліджень 
За останні роки в технічній літературі з’явились наукові роботи, в яких наведені результати 

досліджень робочих органів гідрорізального устаткування. Але ряд питань залишається ще не вирішеним. 
Відомі конструкції робочих органів, що формують високошвидкісний ріжучий струмінь, не забезпечують 
ефективності використання енергії потоку при зміні режимів розкрою матеріалів. Відсутні також 
дослідження стосовно вибору раціональних параметрів конструкції робочого органу, що формує ріжучий 
двофазний струмінь. Стримуючим фактором є також відсутність науково обґрунтованих рекомендацій по 
вибору конструктивних та технологічних параметрів гідро- та гідроабразивного устаткування для розкрою 
матеріалів. 

Постановка завдання 
Мета досліджень − створення математичної моделі формування високошвидкісного ріжучого  

двофазного струменя рідини для визначення раціональних конструктивних параметрів 
струменеформуючого пристрою. 

Викладення основного матеріалу 
При формуванні різального гідроабразивного струменя відбувається складна взаємодія двох 

середовищ, в результаті якої енергія струменя йде на розгін абразиву. Струменеформуючий пристрій 
працює таким чином (рис. 1). Рідина високого тиску 1 подається  до сопла 2 і витікає з надзвуковою 
швидкістю. Проходячи через змішувальну камеру 3, струмінь рідини захоплює частинки абразиву 4 і разом з 
ними поступає в канал прискорюючого насадка 6, де відбувається розгін абразивних частинок і формування 
гідроабразивного струменя. 

Як було визначено в роботах [1, 2], окрім таких факторів як тиск рідини, діаметр сопла, довжина 
прискорюючого насадка, витрата абразиву на енергетичні параметри високошвидкісного двофазного 
струменя впливають також умови взаємодії абразивних частинок з гідроструменем на  початковому етапі, а 
саме кут підведення твердої фази до входу в канал прискорюючого насадка і інтенсивність закручування 
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абразивних частинок в обертально-поступальному русі. Тому при 
аналітичному дослідженні формування високошвидкісного двофазного 
потоку оцінювався вплив твердих частинок на структуру потоку в 
пристінній області, а саме його закручування.  

Складна структура двофазного потоку і відсутність надійного 
експериментального матеріалу ускладнює його математичний опис. У 
зв'язку з цим до теперішнього часу ще не створені фізично обґрунтовані 
інженерні методи розрахунку двофазних потоків. У роботі [3] показано, що 
найбільш точними і ефективними методами дослідження, які дозволяють до 
того ж уточнити фізичний стан потоку, є методи математичного 
моделювання. 

Рівняння руху і нерозривності у разі двофазної симетрично-осьової 
турбулентної течії в наближенні граничного шару можна записати 
роздільно для несучої рідини і  абразивних частинок [4, 5]. Початкова 

система рівнянь має вигляд: 
для несучої рідини: 
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для абразивної фази: 
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На присутність абразивної фази вказує останній член рівняння (1), який враховує силу опору 
частинок при обтіканні їх потоком рідини.  

Використовуючи відомі основні залежності для розрахунку двофазного граничного шару, та 
отримані залежності розрахунку параметрів тертя зони пристінної течії, одержали систему рівнянь, яка 
повністю описує двофазний потік «рідина – абразивні частинки» з локальним закручуванням абразиву на 
вході в канал прискорюючого насадка. Для чисельної реалізації отриманої системи рівнянь був розроблений 
метод розрахунку, який складається з наступних основних частин: 

1. Розрахунок характеристик течії в аксіальному напрямі: відносної товщини підшару х1ξ , 

відносної швидкості на межі ламінарного підшару 1w , та інтегральних комплексів – відносної товщини 

втрати імпульсу x)(
δ

δ ++

, відносної товщини витіснення x)(
δ

δ +

, коефіцієнту тертя в осьовому напрямку 
2
fxc . 

2. Розрахунок параметрів тангенціального руху: відносної товщини підшару в тангенціальному 

напрямку ϕξ1 , відносної циркуляції, інтегральних комплексів 
ϕδ

δ )(
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3. Визначення профілю концентрації β . 
4. Рішення диференціальних рівнянь руху несучого середовища і потоку частинок. При цьому 

рівняння руху в проекції на вісь х прийняло вигляд: 

 
Рис. 1. Схема утворення 

гідроабразивного струменю 
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де  Re++ – критерій Рейнольдса, визначений по товщині втрати імпульсу; X –  відносна відстань від 
входу до розглядаємого перетину 

02r
хХ = ; R1 – число Рейнольдса, визначене за середньовитратною 

швидкістю; W0 – безрозмірна швидкість 
1

0
0 w

wW x= ; Н– безрозмірна товщина граничного шару 
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=
x

xH
δ
δ ; δx 

– товщина динамічного граничного шару;  індекси: 0 – зовнішня межа граничного шару; 1 – умови на вході; 
u – параметри на стінці. 

А рівняння руху в тангенціальному напрямі: 
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Запропонований метод розрахунку описує двофазну течію з локальним закручуванням твердої фази. 
Розв’язання рівнянь (7) і (8) здійснювали методом Рунге-Кутта. В результаті розрахунків отримані основні 
характеристики структури двофазного потоку, які дозволили визначити розподіл концентрації абразиву в 
перетинах каналу в залежності від довжини каналу. Результати проведеного розрахунку двофазного потоку 
з локальною закруткою твердої фази представлені на рис 2. 

 

 
Рис. 2. Розподіл швидкостей двофазного потоку та концентрації абразиву в перетинах по довжині каналу: а – профіль осьовий 

компоненти швидкості, б – профіль окружної компоненти швидкості, в – профіль концентрації 
 
Профіль осьової швидкості складається з граничного шару, і "зовнішньої" області. Розподілення 

швидкості в перетинах змінюється поки не настає змикання поздовжнього граничного шару (рис. 2,а). У 
потоці з локальною закруткою твердої фази спостерігається істотна нерівномірність поля концентрації β . 
Профіль концентрації на вході в канал прискорюючого насадка характеризується зростанням β  у бік стінки 
каналу, що викликано дією відцентрового ефекту (рис. 2, в). В процесі виродження обертального руху за 
рахунок турбулентної дифузії відбувається вирівнювання профілю концентрації (рис. 2, б), а на кінці 
розрахункової ділянки розподіл концентрації наближається до рівномірного (рис. 3).  

Збільшення інтенсивності крутки створює більш градієнтний розподіл домішок в каналі (рис. 4.) В 
зв’язку з тим, що є відповідність між інтенсивністю крутки і кутом конусності стінок змішувальної камери 
залежність концентрації наведено відносно кута конусності αк. 
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Рис. 3. Залежність концентрації абразивних частинок в 

перетинах каналу прискорюючого насадка при αк= 60о: 1 – 
Х=5; 2 – Х=15; 3 – Х=30; 4 – Х=50 

Рис. 4. Залежність концентрації абразивних частинок в 
перетині Х=5 від кута конусності змішувальної камери: 1 – αк 

= 60о; 2 – αк =45о; 3 – αк =30о 
 

Висновки 
Розроблена математична модель формування високошвидкісного гідроабразивного струменя з 

локальним закручуванням твердої фази на вході в прискорюючий канал дозволяє встановити взаємозв'язок 
між енергетичними параметрами гідроабразивного струменя і конструктивними параметрами 
струменеформуючого пристрою. Доведено, що на кінетичну енергію частинок абразиву окрім тиску робочої 
рідини, діаметру струменеформуючого сопла впливає кут підведення абразивних частинок до 
прискорюючого каналу, діаметр і довжина прискорюючого каналу. На основі аналітичних досліджень 
встановлено, що кінетична енергія твердої фази високошвидкісного струменя рідини, яка містить абразив, 
досягає максимальних значень при куті підведення абразиву до прискорюючого каналу 35–50о і довжині 
прискорюючого каналу 40–60 мм. 
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ТЕОРИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ: РЕШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ИЗБЫТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

НЕНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ С ПРИПИСЫВАЕМОЙ ОБЪЕКТУ 
ИЗМЕРЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ  

СООБЩЕНИЕ № 2.3 
 
В сообщении 2.3 рассмотрены пути и методы решения метрологических задач избыточных измерений 

концентрации веществ в бинарных растворах на заданных длинах волн, с известными коэффициентами 
поглощения, с приписываемой объекту измерений нелинейной математической моделью, но при линейной функции 
преобразования оптико-электронного измерительного канала. Показана возможность исключения влияния на 
результат избыточных измерений не только параметров функции преобразования, но и некоторых параметров 
нелинейной математической модели, геометрических параметров оптических элементов и их отклонений от 
номинальных значений, а также показателей качества оптической части измерительного канала. В задачах 
данного типа, т.е. при измерениях на заданных длинах волн, широко используется метод эквивалентных 
воздействий. 

Работа представляет интерес для ученых-метрологов, специалистов, магистров и аспирантов. 
Ключевые слова: метрологические задачи, методы решения, избыточные измерения, концентрация 

веществ. 
 

V.T. KONDRATOV 
V.M. Glushkov Institute of cybernetics of National academy of Science of Ukraine 

 
THE THEORY OF REDUNDANT MEASUREMENTS:  

THE DECISION OF METROLOGICAL PROBLEMS OF REDUNDANT MEASUREMENTS  
PHYSICAL QUANTITIES OF NOT DIRECTED ACTION WHEN A MATHEMATICAL MODEL  

OF THE MEASUREMENT OBJECT IS ASSIGNED 
THE MESSAGE № 2.3 

 
Abstract – In work ways and methods of redundant measurements of physical quantities of not directed action with attributed to 

object of measurements by nonlinear mathematical model are considered and at linear function of transformation of the measuring channel. 
Possibility of an exception of influence on result of redundant measurements not only parameters of transformation function, but 

also influencing parameters of nonlinear mathematical model, geometrical parameters of optical elements and their deviations from rating 
values, and also indicators of quality of an optical part of the measuring channel is shown. In problems of the given type, i.e. at measurements 
on the set lengths of waves, the method of equivalent influences is widely used. Examples of application of this method are given. 

Definition is made of a method of the equivalent influences, used in redundant measurements, as sets of the operations, providing 
physical realization of mathematical model of process of measuring transformation of physically not realized "modeling" size, directed on 
change of conditions of process of measuring transformation for the purpose of an establishment of equivalence of reaction of the measuring 
channel on influence of "modeling" quantity. 

The method of equivalent influences does possible effectively to solve many practically important metrological problems. 
It is shown, that simple enough decision of the given problem takes place at use of numbers of the physical quantities which sizes 

are connected among themselves under the law of an arithmetic and geometrical progression. 
The greatest accuracy of measurements is reached at use of a principle of symmetry, i.e. at a choice of numbers of the measured 

physical quantities differing among themselves for the sizes of binary increments 0x+∆ 0x−∆ , i.e. 0 0x x+ ∆ , 0 0x x− ∆ , 0ix x+ ∆ , 

0ix x+ ∆ . 

The received equations of redundant measurements of required concentration have that feature, that with their help the results of 
measurements led to an input of the measuring channel, instead of to an exit as it takes place at direct measurements are defined. 

The maximum number of used numbers of physical quantities, – from four to six is shown, that, takes place at nonlinear 
dependence of result of measuring transformation on the measured quantity. 

Only redundant measurements allow to carry out the decision of metrological problems. Reception of the additional information 
on parameters of linear function of transformation of the measuring channel gives the chance to carry out in time metrological self-checking 
and correction of its parameters and, thereby, to provide metrological super-reliability of work of corresponding measuring system. 

For each concrete decision of a metrological problem or for each method of redundant measurements are resulted formalized 
informatively-redundancy model of the measuring channel which contain recommended numerical characteristics. These models expand our 
representations about redundant measurement methods and establish a positive feedback between developers of methods and measuring 
apparatuses and are the important attribute at creation of high-precision intellectual measuring systems. 

The function charts of the digital measuring instruments realizing described methods of redundant measurements and ways of 
formation of numbers of measured physical quantities are developed. 

It is shown, that many of the reduced schemes provide realization not one, and several methods of redundant measurements 
without structure change. The software of this or that method of measurements varies only. 

All function charts of digital measuring instruments is, in our opinion, optimum and simple in realization. They provide an 
automatic ex ception of regular errors and, at realization of repeated measurements, reduction of casual components of an error of 
redundant measurements result. 

Scientific break in fundamental metrology proceeds. 
 

Введение 
Настоящее сообщение является завершающим в цикле статей по избыточным измерениям величин 
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разной физической природы при линейной функции преобразования измерительного канала. В работах [1, 2] 
рассмотрены пути и методы решения метрологических задач избыточных измерений физических величин 
направленного и ненаправленного действия с приписываемой объекту измерений математической моделью. 

Представляет интерес рассмотрение путей и методов решения метрологических задач избыточных 
измерений физической величины ненаправленного действия, в частности, концентрации веществ в 
бинарных растворах для случаев, когда, с одной стороны, измерительный канал имеет линейную функцию 
преобразования, а математическая модель, приписываемая объекту измерений, является нелинейной. Пути и 
методы рассматриваются на примерах оптических измерений концентрации вещества в бинарных растворах. 
Оптические методы избыточных измерений, как и прямых, основаны на использовании явлений 
поглощения, отражения и рассеивания света, интерференции и дифракции, которые наблюдаются при 
воздействии потока оптического излучения той или иной длины волны или заданного спектрального состава 
на объект измерений. Ниже рассматриваются пути и методы решения метрологических задач с 
использованием явления поглощения потока оптического излучения исследуемым веществом. 
Измерительному преобразованию подвергается мощность ослабленного потока оптического излучения, 
прошедшего через бинарный раствор с исследуемым веществом и частично поглощенного. В настоящее 
время в теории избыточных измерений успешно развивается прикладное научное направление – избыточная 
концентратометрия. В работах [3– 12], например, нами описаны оптические измерения концентрации 
веществ в бинарных растворах с использованием методов избыточных измерений. 

Избыточные измерения физических величин при приписываемой объекту измерений нелинейной 
математической модели также имеют свои особенности. Эти особенности связаны с видом конкретной 
математической модели, связывающей входные и выходные физические величины. Приписываемая объекту 
измерений нелинейная математическая модель описывает физическое явление или эффект, положенные в 
основу измерений, т.е. принцип измерений. В основу рассматриваемых метрологических задач положен 
принцип измерения на основе физического явление, которое математически описывается законом Бугера – 
Ламберта – Бера. Зависимость выходной и входной величин строго нелинейная. 

При избыточных измерениях учитываются природа и характер измеряемой величины, вид ее 
зависимости от искомой величины, способы формирования необходимого и достаточного числа измеряемых 
физических величин, способы достижения эквивалентной реакции измерительного канала на воздействие, 
которое соответствует «модельной» физической величине, физически не воспроизводимой, а также 
параметры и факторы, определяющие условия и режимы измерений [2]. 

Показана возможность исключения влияния на результат избыточных измерений не только 
параметров функции преобразования, но и влияющих параметров нелинейной математической модели, 
геометрических параметров оптических элементов и их отклонений от номинальных значений при 
изготовлении, а также показателей качества оптической части канала. 

Решение метрологических задач приводится без вывода и рассмотрения уравнений избыточных 
измерений для определения метрологических характеристик, параметров и показателей метрологической 
надежности. Достижение этих частных целей подробно описано в работе [13]. 

Объект исследований – процесс избыточных измерений концентрации с приписываемой объекту 
измерений нелинейной математической моделью. 

Предмет исследований – процесс избыточных измерений концентрации веществ в бинарных 
растворах при решении метрологических задач с приписываемой объекту измерений математической 
моделью и при линейной функции преобразования измерительного канала. 

Целью работы является ознакомление ученых и специалистов с путями и методами решения 
метрологических задач избыточных измерений физических величин ненаправленного действия на примере 
измерений концент-рации веществ в бинарных растворах при приписываемой объекту измерений 
нелинейной математической модели и при линейной функции преобразования оптико-электронного 
измерительного канала. 

Результаты исследований 
Метрологическая задача 1.18 
Рассмотрим пути и методы решения метрологической задачи избыточных измерений концентрации 

веществ в бинарных растворах спектрометрическими методами. В основу измерений положим физическое 
явление ослабления мощности параллельного монохроматического потока оптического излучения, 
проходящего через поглощающую среду. Данное физическое явление математически описывается законом 
Бугера – Ламберта – Бера вида 

 

0Ф Ф xk С l
x e λ−= ⋅ ,  (1)

где   и Фx  – мощность потока монохроматического излучения до и после прохождения им 
исследуемого вещества; kλ  – коэффициент поглощения исследуемого вещества на заданной длине волны; 

xC  – концентрация исследуемого вещества; l – толщина слоя вещества, который представляет собой 
нелинейную зависимость мощности потока оптического излучения на заданной длине волны от 
концентрации вещества в бинарном растворе. 

При использовании бинарных растворов поток оптического излучения поглощается как 
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исследуемым веществом, так и растворителем. В этой связи, в заданном объеме раствора концентрация двух 
веществ рассматривается как одно целое, т.е. равная «1» или «100 %». В последнем случае концентрация 
поглощающего технологического растворителя определяется в процентах как (100 )xС− . Учитывая 
вышеизложенное, закон Бугера – Ламберта – Бера запишем в виде: 

 

1 2 к( (100 )]
0Ф Ф x xk С k C l

x e λ λ− + −= ⋅   (2)
 

где  1kλ  и 2kλ  – коэффициенты поглощения потока оптического излучения на длинах волн 1λ  и 2λ  
соответственно; кl  – длина кюветы заданного поперечного сечения (или диаметра). 

Известно, что поток оптического излучения поглощается не только бинарным раствором, но и 
оптическими элементами оптико-электронного канала. Это связано с их загрязнением, запотеванием, 
отклонением значений их геометрических параметров от оптимальных и т.д. Окончательно, с учетом 
указанных процессов, ослабленный поток оптического излучения запишется уравнением величин 

 

1 2 к оп пз([ (100 )] )
0Ф Ф x xk С k C l В В

x e λ λ− + − + += ,  (3)
 

где опB  – показатель ослабления, вносимого оптическими элементами, а пзB  – показатель загрязнения 
и запотевания оптических элементов. 

При линейной функции преобразования измерительного канала получим нелинейную зависимость 
выходного напряжения от измеряемой ФВ xC : 

 

1 2 к оп пз( [ (100 )] )
л 0

x xk C k C l B B
xU S e Uλ λ− + − − −′ ′= Φ + ∆ ,  (4)

 

где лS ′ – крутизна преобразования ( л л л{ } { }(1 )S S′ = + γ ); лS – номинальная по значению крутизна 
преобразования, U ′∆ – смещение функции преобразования ( ад{ } { } { }U U′∆ = ∆ + ∆ ); U∆ – номинальное по 
значению смещение; ад∆ – аддитивная составляющая погрешности преобразования. 

Решение данной метрологической задачи предполагает исключение влияния на результат 
избыточных измерений 

не только абсолютных значений параметров функции преобразования оптико-электронного 
измерительного канала и их отклонений от номинальных значений, но и влияния загрязнения и запотевания 
оптических элементов, отклонения значений их геометрических параметров от номинальных при 
изготовлении. 

Достаточно простое решение данной задачи имеет место при использовании рядов физических 
величин, размеры которых связаны между собой по закону арифметической прогрессии. 

Наибольшая точность измерений достигается при использовании принципа симметрии, т.е. при 
выборе рядов измеряемых физических величин с равноотстоящими на числовой оси размерами, – 

 

1 0 0 2 0 0

3 0 0 4 0 0 5

{ } { } { },{ } { } { },
{ } { } { } { },{ } { } { } { },{ } 100.x x

С С C С C C
С C С C С C С C C

= + ∆ = − ∆ 
= + + ∆ = + − ∆ = 

  (5)

 

где  0C  – нормированная по значению концентрация искомого вещества в технологическим раствором 
(или концентрация стандартного бинарного раствора вещества); 0C∆  – нормированное по значению 
приращение концентрации. 

Как видно из (5), при выборе размеров физической величины xC  (концентрации) используются 
симметричные бинарные приращения с размерами 0{ }C± ∆  относительно размеров физических величин 0C  
и 0xC C+ , а также «модельной» величины 5C  с нереальным значением концентрации. Равенство 

5{ } 100C =  (см. (5)) физически реализовать не возможно. Однако возможно сформировать и получить 
выходной сигнал, характеризующий состояние измерительной системы, соответствующее данному 
условию. Для этого используется метод эквивалентных воздействий. 

Определение 
Метод эквивалентных воздействий – это совокупность операций, обеспечивающая физическую 

реализацию математической модели процесса измерительного преобразования «модельной» величины, 
физически не реализуемой, направленная на изменение условий процесса измерительного преобразования с 
целью установления эквивалентности реакции измерительной системы на воздействие «модельной» 
величиной. 

При избыточных измерениях реализация процесса измерительного преобразования физически не 
реализуемых величин, осуществляется путем измерительного преобразования физической величиной 
нулевого или заранее рассчитанного размера, или сопряженной величины иной физической природы, чем 
измеряемая, например, электрической. В качестве примера можно привести нормированное изменение 
чувствительности сенсора (или измерительного канала в целом) на наперед заданное (нормированное) 
значение, при котором получают исходную и нормировано измененную (эквивалентную) реакцию 
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измерительного канала при воздействии на его вход одной и той же неэлектрической величины. В данном 
случае используется воздействие не на «сигнальный» вход сенсора, а на его управляющий вход. Второй 
пример. Согласно математической модели избыточных измерений (5) необходимо осуществить 
измерительное преобразование мощности потока оптического излучения заданной длины волны, 
прошедшего через раствор с концентрацией 5C , причем 5{ } 100C = . Физически стопроцентную 
концентрацию многих веществ в бинарном растворе практически создать невозможно. С другой стороны 
известно, что при такой концентрации поток оптического излучения заданной длины волны должен быть 
полностью поглощен и воздействие на вход измерительного канала будет отсутствовать. Практически этот 
эффект можно реализовать двумя путями: а) при невозможности отключения сенсора – путем выключения 
источника потока оптического излучения, проходящего через объект исследований и б) при возможности 
отключения сенсора – путем подачи на вход измерительного канала (после сенсора) сигнала нулевого 
уровня. В этом случае воздействия осуществляются на блоки, формирующие сигналы, эквивалентные по 
своему действию входным «модельным». 

Физические величины, воздействующие на параметры измерительного канала и обеспечивающие 
необходимую эквивалентную реакцию его на сформированные нормированные воздействия, называются 
сопряженными. 

Метод эквивалентных воздействий делает возможным эффективно решать многие практически 
важные метрологические задачи измерения неэлектрических величин. 

В описанных ниже спектральных методах измерения концентрации метод эквивалентных 
воздействий реализуется путем воздействия на исследуемый объект потоком оптического излучения 
нулевой мощности ( 0{Ф } 0= ). Это эквивалентно прохождению потока через бинарный раствор со 
стопроцентной концентрацией искомого вещества. Появление выходного напряжения, соответствующего 
смещению функции преобразования измерительного канала, и является реакцией последнего на входное 
воздействие. 

При выборе рядов измеряемых физических величин с размерами (5), состояние измерительной 
системы опишется системой нелинейных уравнений величин вида 
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  (6)

 

Решение системы нелинейных уравнений величин (6) и ей подобных весьма сложен и требует 
определенных навыков и внимательности. Опишем один из путей решения данной системы нелинейных 
уравнений величин. 

Вначале определим разность напряжений 1xU  и 5xU , 2xU  и 5xU  (с целью исключения влияния 
напряжения смещения U ′∆ ), математически прологарифмируем их, затем определим разность и сумму 
полученных равенств. Разность решим относительно кl . В результате получим уравнений избыточных 
измерений длины кюветы в виде 

 

2 5 1 5
к

2 1 2 0

ln[( ) ( )]
( )

x x x xU U U U
l

k k k Cλ λ

− −
=

− ∆
,  (7)

где  2 2k = . 
Аналогичный результат можно получить, если выражения для разностей напряжений 1xU  и 5xU , 

2xU  и 5xU , разделить между собой, затем прологарифмировать и также решить относительно кl : 
 

1 5 2 5
к

2 2 1 0

ln[( ) ( )]
[ ]

x x x xU U U U
l

k k k Cλ λ

− −
=

− ∆
.  (8)

 

Сумму полученных равенств запишем в виде 
 

1 5 2 5 2 л 0 2 1 0 2 0 к 2 оп 2 пзln[( )( )] ln( ) [ (100 )]x x x xU U U U k S k k C k C l k B k Bλ λ′− − = Φ − + − − − .  (9)
 

Аналогично определим разность напряжений 3xU  и 5xU , 4xU  и 5xU , и математически 
прологарифмируем их. В результате получим: 

 

3 5 л 0 1 0 0 2 0 0 к оп пзln( ) ln( ) [ ( ( )) (100 ( ( )))]x x x xU U S k C C C k C C C l B Bλ λ′− = Φ − + + ∆ + − + + ∆ − −   (10)
 

4 5 л 0 1 0 0 2 0 0 к оп пзln( ) ln( ) [ ( ( )) (100 ( ( )))]x x x xU U S k C C C k C C C l B Bλ λ′− = Φ − + − ∆ + − + − ∆ − − .  (11)
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Сумму левых и правых частей равенств (10) и (11) запишем через логарифм произведения в виде: 
 

3 5 4 5 2 л 0 2 1 0 2 0 к 2 оп 2 пзln[( )( )] ln( ) [ ( ) (100 ( ))]x x x x x xU U U U k S k k C C k C C l k B k Bλ λ′− − = Φ + + + − − + + .  (12)
 

Вычтем из равенства (12) равенство (9), а полученную разность решим относительно измеряемой 
величины xС  с подстановкой выражения (7) для кl . Окончательно уравнение избыточных измерений 
концентрации искомого вещества 

в бинарном растворе получим в виде 
3 5 4 5

1 5 2 5
0

2 5 1 5

( )( )ln
( )( )

ln ( ) ( )

x x x x

x x x x
x

x x x x

U U U U
U U U U

C C
U U U U

− −
− −

= ∆
− −

.  (13)

  

Как видно из полученного уравнения избыточных измерений (13), на конечный результат влияет 
только погрешность воспроизведения нормированных по значению концентраций 1С и 2С  
( 0 1 2{ } 0,5({ } { })C C C∆ = − ) с помощью стандартных растворов веществ. Результат измерений получают 
«приведенным» к входу измерительного канала, а не к выходу. 

Если априори известно, что смещение функции равно нулю, т.е. { } 0U ′∆ = , уравнение избыточных 
измерений упростится и примет вид: 

 

3 4 1 2
0

2 1

ln( )
ln ( )
x x x x

x
x x

U U U U
C C

U U
= ∆ .  (14)

 

Из системы нелинейных уравнений величин (6) может быть оценена стабильность разности 
коэффициентов поглощения технологического раствора и исследуемого вещества, обусловленная 
изменениями длины кl  составной кюветы. Для этого используется уравнение измерений 

 

1 5
к 2 1 2 0 к

2 5
( ) ln x x

x x

U Uk l k k k C l
U Uλ λ λ

 −
∆ = − = ∆ − 

,  (15)

 

полученное в результате решения отношения разностей первого и пятого, второго и пятого равенств 
системы (6) относительно kλ∆ . 

Оценка значения крутизны преобразования измерительного канала осуществляется по уравнению 
величин 

 

оп пз 1 0 0 2 0 0 к

1 5
л ( ) [ ( ) (100 ( ))]

0

x x
B B k C C k C C l

U U
S

e e λ λ− + − +∆ + − +∆
−′ =

Φ
  (16)

 

при условии, что известны значения коэффициентов поглощения, принятые значения концентрации 
стандартного раствора, длина кюветы и показатели поглощения оптических элементов. 

Если пренебречь затуханием потока оптического излучения в оптических элементах, то крутизны 
преобразования может быть определена по уравнению величин вида 

 

1 0 0 2 0 0 к

1 5
л [ ( ) (100 ( ))]

0

x x
k C C k C C l

U U
S

e λ λ− +∆ + − +∆
−′ =

Φ
.  (17)

 

Уравнение измерений смещения функции преобразования выводится из первого или из второго 
уравнений величин системы (6). Если, например, второе уравнение величин решить относительно смещения 
и подставить в него выражения для лS ′  (16) и кl  (7), то получим уравнение измерений в виде 

 

1 0 0 2 0 0 к 0 0 1 2 2 к

1 0 0 2 0 0 к 0 0 1 2 2 к

[ ( ) (100 ( ))] [( )( ) 100]

2 1 5 2 1 5[ ( ) (100 ( ))] [( )( ) 100]( ) ( )
k C C k C C l C C k k k l

x x x x x xk C C k C C l C C k k k l
e eU U U U U U U
e e

λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ

− −∆ + − −∆ − −∆ − +

− +∆ + − +∆ − +∆ − +
′∆ = − − = − −

 
 (18)

 

С учетом (7), окончательно получим 
0 1 2 2 2 5

0 1 2 2 1 5

0 1 2 2 2 5

0 1 2 2 1 5

( ) 100 11 ln
( )

2 1 5 ( ) 100 11 ln
( )

( )

x x

x x

x x

x x

C k k k U U
C k k k U U

x x x C k k k U U
C k k k U U

eU U U U

e

λ λ λ

λ λ

λ λ λ

λ λ

 − + −
− − ∆ − − 

 − + −
− + ∆ − − 

′∆ = − − .  (19)

 

В тех случаях, когда необходимо определить значение крутизны преобразования с высокой 
точностью, вводится дополнительный, обычно первый, такт измерительного преобразования при 
незаполненных (пустых) камерах составной кюветы, что соответствует нулевому значению концентрации, 
т.е. 0{ } 0С = . Такой прием также является разновидностью метода эквивалентных воздействий. 
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В этом случае в математическую модель (5) добавится еще одна составляющая – ФВ 6С  и она 
примет вид: 

 

1 2 0 0

3 0 0 4 0 0

5 0 0 6

{ } 0, { } { } { },
{ } { } { }, { } { } { } { },
{ } { } { } { }, { } 100.

x

x

С С С C
С C C С C С C
С C С C C

= = + ∆ 
= − ∆ = + + ∆ 
= + − ∆ = 

  (20)

 

При выборе рядов измеряемых физических величин с размерами (20), состояние измерительного 
системы опишется системой нелинейных уравнений величин вида 

оп пз

1 0 0 2 0 0 к оп пз

1 0 0 2 0 0 к оп пз

1 0 0 2 0 0 к оп п
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x x
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U S e U
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U S e
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λ λ

− +

− +∆ + − +∆ − −

− −∆ + − −∆ − −

− + +∆ + − + +∆ − −

′ ′= Φ + ∆

′ ′= Φ + ∆

′ ′= Φ + ∆

′= Φ з

1 0 0 2 0 0 к оп пз[ ( ( )) (100 ( ( )))]
5 л 0

6

,

.

x xk C C C k C C C l B B
x

x

U

U S e U
U U

λ λ− + −∆ + − + −∆ − −







′+ ∆

′ ′= Φ + ∆
′= ∆ 

  (21)

 

В данном случае уравнение избыточных измерений крутизны преобразования 
 

оп пз

1 6
л ( )

0

x x
B B

U U
S

e− +
−′ =

Φ
  (22)

 

не зависит от значений коэффициентов поглощения, принятых значений концентрации 
стандартного раствора и от длины кюветы. 

Для технического решения первого варианта поставленной задачи может быть использована 
информативно-избыточная модель измерительного канала цифрового измерителя концентрации вещества в 
бинарном растворе, которая в общем виде записывается следующим образом: 

 

1

про д

Ф
ус

Ф АЦП, дв.р., ppm/час л
0 л , c 1Ф , кГц

, кГц 

, В
л лФ

i n
xi i

xi uАМ s i n
i xi im fAМ

s fU U

k
U

G U N
xiS U

=

=

λ
∆

⇓
==

λ τ =
↑ ↑ ∆

∆
⇒ ⇒ = + ⇒′ ′∆∏ %

.  (23)

 

Формализованная информативно-избыточная модель (21) читается следующим образом: 1) для 
измерений используется поток оптического излучения заданной длины волны 0λ ; 2) осуществляется 
измерение концентрации исследуемого вещества в бинарном растворе; 3) измерительному преобразованию 
подлежат n однородных физических величин с установленными размерами; 4) используется амплитудная 
модуляция ( AM ) потока оптического излучения; 5) модулированные потоки оптического излучения 
Фxi поочередно преобразуются в соответствующие напряжения; 6) измерительному каналу приписана 
линейная функция преобразования; 7) задается расчетное значение нестабильности us% параметров функции 
преобразования измерительного канала (предпочтительно лS ); 8) задается время преобразования прτ в 
секундах, при котором осуществляется такт измерительного преобразования физической величины 
(концентрации); 9) при решении метрологической задачи осуществляется управление (в данном случае 
аналоговое) крутизной преобразования и смещением функции преобразования измерительного канала; 10) 
рассчитывается и записывается рекомендуемое значение коэффициента усиления усk измерительного канала 

(или значение параметра лS ); 11) рассчитывается и устанавливается рекомендуемое значение полосы 
пропускания f∆  (в килогерцах) измерительного канала; 12) аналого-цифровое преобразование выходного 
сигнала измерительного канала осуществляется многоразрядным АЦП; 13) рекомендуемая частота 
дискретизации АЦП дf  (в килогерцах). 14) результаты промежуточных преобразования в виде кодов чисел 

xiN  запоминаются в памяти процессора. 
Допускаются нововведения в формализованную модель, обеспечивающие приближенность ее к 

реальной физической модели. 
Для рассматриваемого случая может быть рекомендована следующая конкретная информативно-

избыточная модель измерительного канала цифрового измерителя концентрации вещества в бинарном 
растворе: 
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5
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100кГц         
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л л

i
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xi u

С

АМ s i
i xi im fA

s fU U

k
UG U N

xiS C U

=

=

∆

≅ ⋅
⇓ −≤ ==

λ τ ≤ ==
↑ ↑ ∆ =

∆ = ⋅⇒ ⇒ = + ⇒′ ′∆∏ %
.  (24)

 

На рис. 1. приведена функциональная схема цифрового измерителя концентрации вещества в 
бинарных растворах по данным работы [9] (без системы управления наполнением кювет), где ИМИ – 
источник монохроматического излучения; ФЛ1 и ФЛ2 – фокусирующие линзы; СК – составная кювета; РК – 
рабочая камера для исследуемого раствора; КС – камера для стандартного раствора; ФП – фотоприемник; 
Ус – усилитель; ИК – измерительный канал; МК – микроконтроллер. Отметим, что на сегодняшний день 
перспективно использовать как микроконтроллеры, так и микроконверторы, функциональные возможности 
которых достаточны для решения метрологических задач 
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Рис. 1. Функциональная схема цифрового измерителя концентрации вещества в бинарных растворах 

 
Рабочую камеру РК заполняют бинарным раствором с неизвестной концентрации искомого 

вещества, а камеру стандартного раствора КС – технологическим раствором с принятым значением 
концентрации искомого вещества. Порядок заполнения камер устанавливается в соответствие с 
очередностью измерительного преобразования физических величин, размеры которых связаны между собой 
согласно математической модели (5) или (18). Выходные сигналы встроенных в микроконтроллер МК 
цифроаналоговых преобразователей (см. порты DA1 и DA2) используются для решения задачи 
метрологического самоконтроля, т.е. для подстройки значений параметров лS ′  и U ′∆ . 

В цифровых измерителях концентрации вещества в бинарных растворах операции заполнения камер 
составной кюветы растворами, операции контроля уровня и слива осуществляются автоматически с помощью 
системы клапанов и гидронасоса, управляемых по командам, поступающим с МК (на рис. 1 не показано). 

 
 

2 1 

5 4 6 

КП2 КП1   C   C
 

  C
Ё4 Ё1 Ё2 

СК3 СК1 СК2 

3 
КП3 

М   C
Ё3 ГН 

СУ2 
11   

 L 

СУ1 
10   

 L 

  

ФЛ2 СК 

РК КС 

КЛ 

б 

Р2 

МК 
Р1
0 

МС 
 

DA1 

DA2 

SPI 

а 

б 

а 

ФП Ус 

#   
DC   ⋅⋅⋅

ДШ БУМ

8 
1 ⋅⋅⋅

000 
ЖКИ 

 ОШ 

ЭС 
ES

ИП 

7 

G

G

ОЭК 

ГМИ ФЛ1 

 
Рис. 2. Функциональная схема автоматического цифрового измерителя концентрации веществ в бинарных растворах 
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В качестве примера на рис 2 приведена функциональная схема автоматического цифрового 
измерителя концентрации, где ИП – источник питания; ОЭК – оптико-электронный канал; ГМИ – генератор 
монохроматического излучения; ФЛ1 – фокусирующая линза; СК – составная кювета; РК – рабочая камера; 
КС – камера для стандартного раствора; ФЛ2 – вторая фокусирующая линза; ФП – фотоприемник с 
предусилителем, Ус – усилитель; МК – микроконвертор, ДШ – дешифратор (с предварительной установкой 
кода), БУМ – блок усилителей мощности, ЖКИ – жидкокристаллический индикатор, Ё1, Ё2, Ё3 и Ё4 – 
ёмкости с растворами известной ( 1С , 2С ) и неизвестной ( xС ) концентраций исследуемого вещества, ГН – 
гидронасос с двигателем, КП1, КП2 и КП3 – первый, второй и третий клапаны подачи раствора, СК1, СК2 и 
СК3 – первый, второй и третий сливные клапана, СУ1 и СУ2 – первый и второй сенсоры уровня, М – 
двигатель. 

По функциональной схеме, приведенной на рис. 2, не сложно понять сущность процесса измерения 
концентрации в соответствии с математическими моделями (6) или (21). Подробно работа измерителя 
рассматривается в работе [10]. В патентах [3– 12] описаны методы избыточных измерений и технические 
решения цифровых измерителей концентрации при линейной и нелинейной функциях преобразования 
измерительного канала. Выходные сигналы встроенных цифроаналоговых преобразователей (см. порты DA1 
и DA2) используются для решения задачи метрологического самоконтроля, т.е. для подстройки значений 
параметров лS ′  и U ′∆ . 

Особое внимание при решении метрологических задач избыточных измерений свойств объекта 
измерений с приписываемой математической моделью следует уделять корректному составлению 
адекватной математической модели состояния измерительной системы в дискретные моменты времени и ее 
решению. Это всегда окупается хорошими достигаемыми результатами по точности, метрологической 
надежности и быстродействию. 

Метрологическая задача 1.19 
Рассмотрим другой путь решения метрологической задачи избыточных измерений концентрации 

веществ в бинарных растворах при использовании минимально возможного числа измеряемых физических 
величин. За основу выберем ряды физических величин, размеры которых составляют возрастающую 
арифметическую прогрессию 
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  (25)

 

В данной задаче также используется метод эквивалентных воздействий. При выборе рядов 
измеряемых физических величин с размерами (25), состояние измерительной системы опишется следующей 
математической моделью: 

 

1 0 2 0 к оп пз

1 0 0 2 0 0 к оп пз

1 0 2 0 к оп пз

[ (100 )]
1 л 0

[ ( ) (100 ( ))]
2 л 0

[ ( ) {100 ( }]
3 л 0

4

,

,

,
.

x x

k C k C l B B
x

k C C k C C l B B
x

k C C k C C l B B
x

x

U S e U

U S e U

U S e U
U U

λ λ

λ λ

λ λ

− + − − −

− +∆ + − +∆ − −

− + + − + − −

′ ′= Φ + ∆

′ ′= Φ + ∆ 

′ ′= Φ + ∆


′= ∆ 
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Вначале находятся разности напряжений 1xU  и 4xU , 2xU  и 4xU , 3xU  и 4xU , математически 
логарифмируются и определяются разности полученных равенств, которые решаются относительно кl . В 
результате получают два уравнения избыточных измерений длины кюветы, выраженные через напряжения, 
концентрации и коэффициенты поглощения, в виде: 
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Правые части равенств (27) и (28) приравниваются между собой с целью определения xC . 
Уравнение избыточных измерений примет, окончательно, вид: 
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Из (29) видно, что для определения концентрации искомого вещества необходимо меньшее число 
операций, чем в метрологической задаче 1.18. Результат измерений зависит только от погрешности 
воспроизведения концентрации 0C∆ . Результат измерений получают «приведенным» к входу 
измерительного канала, а не к выходу, как это имеет место при прямых измерениях. 
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Крутизна преобразования измерительного канала определяется согласно уравнению избыточных 
измерений 
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x x

x x

x x
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 (30)

 

при условии, что известны значения коэффициентов поглощения 1 2иk kλ λ , принятые значения 
концентраций 0C∆  и 0C стандартного раствора, длина кюветы кl и показатели опB и пзB  ослабления и 
загрязнения оптических элементов. 

Уравнение измерений смещения функции преобразования выводится из второго уравнения величин 
системы (24) путем решения его относительно U ′∆ , подстановки вместо лS ′ и кl соответствующих 
уравнений величин (30) и (28) и 

приведения подобных членов. В результате уравнение измерений примет вид: 
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Для технического решения данной метрологической задачи может быть рекомендована 
информативно-избыточная модель измерительного канала вида: 
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Метод избыточных измерений, описанный системой математических моделей (25) – (31), 
реализуется с помощью цифрового измерителя концентрации веществ в бинарных растворах, структурная 
схема которого приведена на рис. 2. 

Повышение быстродействия избыточных измерений более чем в два раза может быть достигнута 
при стабильных параметрах измерительного канала и при выполнении первого, второго и четвертого тактов 
измерительных преобразований (однократных или многократных) физических величин 1C  и 2C  принятых 
размеров только один раз за 10 мин., за 1 час или за 8 часов. 

Метрологическая задача 1.20 
Рассмотрим решение метрологической задачи избыточных измерений концентрации веществ в 

бинарных растворах при использовании первого такта измерительного преобразования искомой 
концентрации для оценки поддиапазона измерений. В этом случае осуществляется измерительное 
преобразование искомой физической величины xС . За основу выбирается минимальное число рядов 
физических величин, размеры которых связаны между собой по закону возрастающей арифметической 
прогрессии: 
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  (33)

 

В систему размеров физических величин (33) введена и ФВ 4C  с размером 4{ } 100C = . Реализации 
процесса измерительного преобразования данной физической величины, как было показано выше, 
осуществляется с использованием метода эквивалентных воздействий (при нулевом значении потока 
оптического излучения в четвертом такте). В данном случае состояние измерительной системы опишется 
следующей математической моделью: 
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  (34)

 

Как и в предыдущей задаче, вначале находятся разности напряжений 1xU  и 4xU , 2xU  и 4xU , 3xU  и 

4xU , которые математически логарифмируются. Затем попарно определяются разности третьего и второго, 
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третьего и первого логарифмов. Они решаются относительно кl . В результате получают два уравнения 
избыточных измерений длины кюветы, выраженные через напряжения, концентрации и коэффициенты 
поглощения: 
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Уравнение избыточных концентрации искомого вещества в бинарном растворе получают в 
результате приравнивания правых частей равенств (34) и (35) и решения нового равенства относительно xC : 
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Погрешность метода определяется только погрешностью воспроизведения нормированной по 
значению концентрации 0C . Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений 
обеспечивается многократными измерениями рядов физических величин с последующей статистической 
обработкой полученных результатов промежуточных измерений, но это уже относится к избыточным 
измерениям второго рода. 

В рассматриваемом случае определение значения крутизны линейной функции преобразования 
измерительного канала осуществляется путем нахождения разности напряжений 3xU  и 1xU и решения их 
относительно лS ′ . В результате получим уравнение измерений 
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Смещение функции преобразования определяется из второго уравнения величин системы (34) 
путем решения его относительно U ′∆ , подстановки вместо лS ′  соответствующего уравнения величин (38) и 
приведения подобных членов. Уравнение измерений примет вид: 
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Для технического решения данной метрологической задачи может быть использована 
информативно-избыточная модель измерительного канала вида (32). 

Метод избыточных измерений, описанный системой математических моделей (34) – (39), также 
реализуется с помощью цифрового измерителя концентрации веществ в бинарных растворах, структурная 
схема которого приведена на рис. 2. 

Метрологическая задача 1.21 
Рассмотрим вариант решения метрологической задачи избыточных измерений концентрации 

веществ в бинарных при использовании рядов физических величин, размеры которых связаны между собой 
по закону возрастающих арифметической и геометрической прогрессий, т.е. 
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где значение коэффициента локальной линеаризации лk известно с установленной погрешностью. 
В данном случае состояние измерительной системы «ОИ – СИИ» опишется следующей системой 

нелинейных уравнений величин:  
1 0 2 0 к оп пз

1 л 0 2 л 0 к оп пз

1 0 2 0 к оп пз

[ (100 )]
1 л 0

[ (100 )]
2 л 0

[ ( ) {100 ( }]
3 л 0

4

,

,

,
.

x x

k C k C l B B
x

k k C k k C l B B
x

k C C k C C l B B
x

x

U S e U

U S e U

U S e U
U U

λ λ

λ λ

λ λ

− + − − −

− + − − −

− + + − + − −

′ ′= Φ + ∆

′ ′= Φ + ∆ 

′ ′= Φ + ∆


′= ∆ 
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Решим систему нелинейных уравнений величин (41) относительно xС . Для этого находятся 
разности напряжений 1xU  и 4xU , 2xU  и 4xU , 3xU  и 4xU , которые математически логарифмируются. Затем 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 129

попарно определяются разности третьего и первого, второго и первого логарифмов, которые решаются 
относительно кl . В результате получают два уравнения избыточных измерений длины кюветы в виде: 
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Уравнение избыточных измерений концентрации искомого вещества в бинарном растворе получим, 
разделив (42) на (43) и решив полученное равенство относительно искомой величины: 
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Определение значения крутизны преобразования осуществляется таким же образом, как и в 
метрологической задаче 1.19. 

Для технического решения данной метрологической задачи может быть использована 
информативно-избыточная модель измерительного канала вида: 
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Реализации процессов измерительного преобразования выбранных физических величин 
осуществляется так же, как и в предыдущей задаче. 

Сам метод избыточных измерений, описанный системой математических моделей (40) – (44), 
реализуется, как и предыдущий, с помощью цифрового измерителя концентрации веществ, структурная 
схема которого приведена на рис. 2. 

Возможны и другие варианты решения метрологических задач при использовании рядов 
физических величин, размеры которых связаны меду собой комбинированным образом, – по закону 
арифметической и геометрической прогрессий, например: 
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В частности, задачи избыточных измерений концентрации вещества в бинарном растворе при 
использовании рядов физических величин, размеры которых связаны между собой только по закону 
геометрической прогрессии с возрастающей (при л 1k > ) или убывающей (при л 1k < ) последовательности, 
т.е. при 
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решаются при л 2k = , т.е. путем использования двух идентичных кювет. При других значениях 
коэффициента локальной линеаризации лk  физически достаточно сложно (и трудоемко) подготовить 
раствор с концентрацией л{ }xk C  или осуществить эквивалентное преобразование, обеспечивающее 
получение выходного сигнала измерительного канала, соответствующего мощности ослабленного потока 
оптического излучения, прошедшего через технологический раствор с концентрацией искомого вещества 

4 л xС k C= . 
Таким образом, в избыточных измерениях при линейной функции преобразования измерительного 

канала существуют свои особенности и ограничения, особенно при нелинейной математической модели, 
приписываемой объекту измерений. Более подробно разные подходы и методы избыточных измерений 
концентрации описаны в работах [3-12]. 

Ознакомиться с теорией и методами избыточных измерений можно по работам, приведенным в 
[14]. 

Выводы 
Завершен цикл статей по путям и методам избыточных измерений физических величин 

направленного и ненаправленного действия с приписываемой объекту измерений математической моделью 
и при линейной функции преобразования измерительного канала. 

Показана возможность исключения влияния на результат избыточных измерений не только 
параметров функции преобразования, но и влияющих параметров нелинейной математической модели, 
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геометрических параметров оптических элементов и их отклонений от номинальных значений, а также 
показателей качества оптической части измерительного канала. В задачах данного типа, т.е. при измерениях 
на заданных длинах волн, широко используется метод эквивалентных воздействий. Приведены примеры 
применения этого метода. 

Дано определение методу эквивалентных воздействий, используемого в избыточных измерениях, 
как совокупности операций, обеспечивающая физическую реализацию математической модели процесса 
измерительного преобразования физически не реализуемой «модельной» величины, направленная на 
изменение условий процесса измерительного преобразования с целью установления эквивалентности 
реакции измерительного канала на воздействие «модельной» величины. 

Метод эквивалентных воздействий делает возможным эффективно решать многие практически 
важные метрологические задачи. 

Показано, что достаточно простое решение данной задачи имеет место при использовании рядов 
физических величин, размеры которых связаны между собой по закону арифметической и/или 
геометрической прогрессии. 

Наибольшая точность измерений достигается при использовании принципа симметрии, т.е. при 
выборе рядов измеряемых физических величин, отличающихся между собой на размеры бинарных 
приращений 0x+∆  и 0x−∆ , т.е. 0 0x x+ ∆ , 0 0x x− ∆ , 0ix x+ ∆ , 0ix x+ ∆  и т.п. 

Полученные уравнения избыточных измерений искомой концентрации имеют ту особенность, что с 
их помощью определяются результаты измерений, «приведенные» к входу измерительного канала, а не к 
выходу, как это имеет место при прямых измерениях. 

Рассмотрено ряд вариантов решения метрологических задач, отличающиеся между собой 
способами формирования рядов измеряемых физических величин, размеры которых составляют 
арифметическую и/или геометрическую прогрессии. Рассмотрены методы избыточных измерений при 
условии невозможности формирования физической величины нулевого размера. 

Показано, что максимальное число используемых рядов физических величин, – от четырех до 
шести, имеет место при нелинейной зависимости результата измерительного преобразования от измеряемой 
величины. 

Только избыточные измерения позволяют осуществить решение метрологических задач. Получение 
дополнительной информации о параметрах линейной функции преобразования измерительного канала дает 
возможность вовремя осуществить метрологический самоконтроль и коррекцию его параметров и, тем 
самым, обеспечить метрологическую сверхнадежность работы соответствующей измерительной системы. 

Для каждого конкретного решения метрологической задачи или для каждого метода избыточных 
измерений приведены формализованные информативно-избыточные модели измерительного канала, 
которые содержат рекомендуемые числовые характеристики. Эти модели расширяют наши представления о 
методах избыточных измерении и устанавливают положительную обратную связь между разработчиками 
методов и средств измерений и являются важным атрибутом при создании высокоточных интеллектуальных 
измерительных систем. 

Разработаны функциональные схемы цифровых измерителей, реализующие описанные методы 
избыточных измерений и способы формирования рядов измеряемых физических величин. 

Показано, что многие из приведенных схем обеспечивают реализацию не одного, а нескольких 
методов избыточных измерений без изменения структуры. Меняется только ряд измеряемых физических 
величин и программное обеспечение того или иного метода измерений. 

Все функциональные схемы цифровых измерителей является, на наш взгляд, оптимальными и 
простыми в реализации. Они обеспечивают автоматическое исключение систематических погрешностей и, 
при осуществлении многократных измерений, уменьшение случайных составляющих погрешности 
результата избыточных измерений. 

Научный прорыв в фундаментальной метрологии продолжается. 
 

Литература 
 
1. Кондратов В. Т. Теория избыточных измерений: решение метрологических задач избыточных 

измерений физических величин направленного действия с приписываемой объекту измерений 
математической моделью. Сообщение 2.1 / В. Т. Кондратов // Вісник Хмельницького національного 
університету. Технічні науки. – 2013. – № 1 – С. 194– 200. 

2. Кондратов В. Т. Теория избыточных измерений: решение метрологических задач избыточных 
измерений физических величин ненаправленного действия с приписываемой объекту измерений 
математической моделью. Сообщение № 2.2 / В. Т. Кондратов // Вісник Хмельницького національного 
університету. Технічні науки. – 2013. – № 2 – С. 180-190. 

3. Деклараційний пат. 66644 Україна, МПК G01N 21/85, G01J 3/00. Спосіб визначення концентрації 
речовин / Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – 
№ 2003087738; заявл. 14.08.03; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 

4. Деклараційний пат. 68679 Україна, MPK G01J 1/44, G01N 21/85. Пристрій для вимірювання 
концент-рації речовин / Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 131

України. – № 2003098743; заявл. 25.09.03; опубл. 16.08.04, Бюл. № 8. 
5. Пат. 75180 Україна, МПК G01N 21/27, G01N 21/00. Спосіб визначення концентрації речовин / 

Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – № 2004021114; 
заявл. 16.02.04; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 

6. Пат. 75703 Україна, МПК G01N 21/61. Цифровий вимірювач концентрації речовин / Кондратов 
В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – № 2004032055; заявл. 
19.03.04; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5. 

7. Пат. 77858 Україна, МПК G01N 21/85, G01J 3/00. Спосіб визначення концентрації речовин / 
Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – № a200503474; 
заявл. 13.04.05; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 

8. Пат. 78065 Україна, МПК G01N 21/85, G01J 3/00. Спосіб визначення концентрації 
речовин/Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявитель и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – 
№ a200500302; заявл. 13.01.05; опубл. 15.02.07, Бюл. № 2. 

9. Пат. 78633 Україна, МПК G01N 21/85, G01J 3/00. Спосіб визначення концентрації речовин / 
Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – № a200507006; 
заявл. 15.07.05; опубл. 10.04.07, Бюл. № 4. 

10. Пат. 80030 Україна, МПК G01N 21/61. Цифровий вимірювач концентрації речовин / Кондратов 
В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – № a200509363; заявл. 
05.10.05; опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. 

11. Пат. 80037 Україна, МПК G01N 21/85, G01J 3/00. Спосіб надлишкових вимірювань концентрації 
речовин / Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – 
№ a200510445; заявл. 07.11.05; опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. 

12. Пат. 80050 Україна, МПКG01J 1/44, G01N 21/01. Цифровий вимірювач концентрації речовин / 
Кондратов В.Т., Сітар В. Б.; заявник и патентовласник Інститут кібернетики НАН України. – № a200511775; 
заявл. 09.12.05; опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. 

13. Кондратов В. Т. Теория избыточных измерений: решение метрологических задач при линейной 
функции преобразования измерительного канала. Сообщение 1.1 / В. Т. Кондратов // Вісник Хмельницького 
національного університету. Технічні науки. – 2012. – № 4. – С. 125– 137. 

14. Фундаментальная метрология [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kondratov.com.ua/. 
 

References 
 
1. Kondratov V.T. Teoria izbytochnykh izmerenij: reshenie metrologicheskikh zadach izbytochnykh izmerenij fizicheskikh velichin 

napravlennogo dejstviya c pripisyvaemoj obektu izmerenij matematicheskoj modeliu. Soobshhenie 2.1 / V.T.Kondratov // Visnyk 
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Khmelnitsky, 2013, Issue 1, Volume 1, pp. 194-200. 

2. Kondratov V.T. Teoria izbytochnykh izmerenij: reshenie metrologicheskikh zadach izbytochnykh izmerenij fizicheskikh velichin 
nenapravlennogo dejstviya c pripisyvaemoj obektu izmerenij matematicheskoj modeliu. Soobshhenie 2.2 / V.T.Kondratov // Visnyk 
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Khmelnitsky, 2013, Issue 1, Volume 2, pp. 180-190. 

3. Deklaratsionnyi patent 66644 Ukraina, MPK G01N 21/85, G01J 3/00. Sposib vyznachennia kontsentratsii rechovyn / Kondratov 
V.T., Sitar V. B.; zaiavitel i patentovlasnyk Kyivskyi natsionalnyi institute tekhnologii I dyzainu. –  № 2003087738; zaiavleno 14.08.03; 
opublikovano 15.03.06, Biuleten № 3. 

4. Deklaratsionnyi patent 68679 Ukraina, MPK G01J 1/44, G01N 21/85. Pristrii dlia vymiriuvannia kontsentratsii rechovyn / 
Kondratov V.T., Sitar V. B.; zaiavitel i patentovlasnyk Kyivskyi natsionalnyi institute tekhnologii I dyzainu. –  № 2003098743; zaiavleno 
25.09.03; opublikovano16.08.04, Biuleten № 8. 

5. Patent. 75180 Ukraina, MPK G01N 21/27, G01N 21/00. Sposib vyznachennia kontsentratsii rechovyn / Kondratov V.T., Sitar V. 
B.; zaiavitel i patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № 2004021114; zaiavleno 16.02.04; opublikovano 15.03.06, Biuleten № 3. 

6. Patent. 75703 Ukraina, MPK G01N 21/61. Tsyfrovyi vymiriuvach kontsentratsii rechovyn / Kondratov V.T.,  Sitar V. B.; zaiavitel i 
patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № 2004032055; zaiavleno 19.03.04; opublikovano 15.05.06, Biuleten № 5. 

7. Patent. 77858 Ukraina, MPK G01N 21/85, G01J 3/00. Sposib vyznachennia kontsentratsii rechovyn / Kondratov V.T., Sitar V. B.; 
zaiavitel i patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № a200503474; zaiavleno 13.04.05; opublikovano 15.01.07, Biuleten № 1. 

8. Patent. 78065 Ukraina, MPK G01N 21/85, G01J 3/00. Sposib vyznachennia kontsentratsii rechovyn / Kondratov V.T., Sitar V. B.; 
zaiavitel i patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № a200500302; zaiavleno 13.01.05; opublikovano 15.02.07, Biuleten № 2. 

9. Patent. 78633 Ukraina, MPK G01N 21/85, G01J 3/00. Sposib vyznachennia kontsentratsii rechovyn / Kondratov V.T., Sitar V. B.; 
zaiavitel i patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № a200507006; zaiavleno 15.07.05; opubli-kovano 10.04.07, Biuleten № 4. 

10. Patent. 80030 Ukraina, MPK G01N 21/61. Tsyfrovyi vymiriuvach kontsentratsii rechovyn / Kondratov V.T.,  Sitar V. B.; zaiavitel 
i patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № a200509363; zaiavleno 05.10.05; opublikovano 10.08.07, Biuleten № 12. 

11. Patent. 80037 Ukraina, MPK G01N 21/85, G01J 3/00. Sposib nadlyshkovykh vymiriuvan kontsentratsii rechovyn / Kondratov 
V.T., Sitar V. B.; zaiavitel i patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № a200510445; zaiavleno 07.11.05; opublikovano10.08.07, 
Бюл. № 12. 

12. Patent. 80050 Ukraina, MPK G01J 1/44, G01N 21/01. Tsyfrovyi vymiriuvach kontsentratsii rechovyn / Kondratov V.T., Sitar V. 
B.; zaiavitel i patentovlasnyk Instytut kibernetyky NAN Ukrainy. – № a200511775; zaiavleno 09.12.05; opublikovano 10.08.07, Biuleten № 12. 

13. Kondratov V.T. Teoria izbytochnykh izmerenij: reshenie metrologicheskikh zadach pri linejnoj funkczii preobrazovaniya 
izmeritelnogo kanala. Soobshhenie 1.1 / V.T.Kondratov // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Khmelnitsky, 2012, Issue 1, 
Volume 4, pp. 125-137. 

14. Fundamentalnaia metrologiia. Rezhym dostupu: http://kondratov.com.ua/. 
 

Рецензія/Peer review : 11.3.2013 р. Надрукована/Printed : 22.4.2013 р. 
Рецензент: д.т.н., проф. И.В. Троцишин 

 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 132 

УДК 677.074.017.447 : 519.87  
Д. В. КОРНЕЕНКО, Г. Н. ФЕДОСЕЕВ 

Витебский государственный технологический университет, Беларусь 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛОСКУТА ТКАНИ, 

ЗАГНУТОГО ВОКРУГ ШАБЛОНА 
 
В статье представлены результаты расчета времени восстановления лоскута ткани, загнутого вокруг 

шаблона. Доказана невозможность использования только деформации изгиба в качестве технологического 
воздействия на текстильный материал с целью получения формоустойчивого сгиба.  

Ключевые слова: изгиб ткани, угол восстановления, радиус кривизны.  
 

D. V. KORNEENKO, G. N. FEDOSEEV 
Vitebsk State Technological University, Vitebsk, Belarus 

 
DETECTION OF THE RESTORATION TIME OF THE TISSUE FRAGMENT,  

BENDED AROUND THE TEMPLATE 
 
Abstract – The article presents the results of time calculating of restoration the  tissue  fragment, bended around the template. 

Solution to the problem is by compiling a differential equation of motion the tissue fragment.    
The calculation found that the restoration time is very short. Impossibility of bending deformation using as a technological 

influence on the textile material for receiving the form stability crease is proved.  
Keywords: end the fabric, the angle of recovery, the radius of curvature. 
 

Постановка проблемы 
Некоторые операции (фальцевания, заутюживания, разутюживания, изготовления складок, плиссе, 

гофре и т.д.) в технологии швейных изделий в своем технологическом воздействии включают в себя 
деформацию изгиба ткани. Однако текстильный материал, которому сообщили только деформацию изгиба, 
очень быстро восстанавливает свою форму. Время восстановления формы текстильного материала после 
изгиба представляет интерес, так как позволяет оценить возможность использования деформации изгиба в 
качестве технологического воздействия.  

Анализ последних публикаций 
В теоретическом исследовании [1] выполнен расчет времени восстановления полоски ткани, 

загнутой вокруг шаблона. Однако эта задача в указанном исследовании решается для случая 
эксплуатационного воздействия на материал, при этом решение задачи основывается на моделировании 
полоски ткани в качестве прямолинейных жестких стержней с равномерно распределенной массой, 
соединенных между собой шарнирами и упругими элементами, препятствующими их повороту 
относительно друг друга.  

В настоящей статье решение ведется с учетом переменного радиуса кривизны (а значит и момента 
инерции) фрагмента загнутого края лоскута. Представленный расчет является оригинальным и проводится 
впервые. 

Постановка задачи 
Целью статьи является определение времени восстановления загнутого края лоскута текстильного 

материала с целью обоснования невозможности применения только деформации изгиба в качестве 
технологического воздействия в различных операциях технологии швейных изделий. Определение времени 
восстановления ведется путем решения дифференциального уравнения движения лоскута ткани, загнутого 
вокруг шаблона, при разгрузке.  

Изложение основного материала 
Рассматривается случай изгиба лоскута ткани толщиной h на шаблон с толщиной H. При разгрузке 

лоскут ткани на шаблоне вращается (рис. 1) вокруг оси А, перпендикулярной плоскости рисунка. Угол 
поворота лоскута, отсчитываемый от его положения, занятого после разгрузки, определяется по формуле  

.ocmϕ θ θ= −  (1) 
Полагая, что длина слоя лоскута, содержащего его продольную ось, остается постоянной, найдем 

связь между углом π (в начале разгрузки) и углом Θ в формуле (1): 
Rπ

θ
ρ

=   

(ρ – радиус кривизны криволинейной части АВ лоскута ткани). Формула для определения угла φ 
приобретает вид 

( ).ocm
ocm

R R Rπ π
ϕ π κ κ

ρ ρ
= − = −  (2) 

Величина  
1

κ
ρ

=  (3) 
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в формуле (2) – кривизна криволинейной части лоскута. Остаточная кривизна находится по формулам, 
приведенным в источнике [2, с. 449, 450].  

 

 
Рис. 1. Вращение лоскута ткани 

 
Дифференциальное уравнение вращения лоскута при разгрузке  

( ) .A
d I k
dt

ϕ ϕ= −&  (4) 

Величина AI  в уравнении (4) – момент инерции лоскута относительно оси вращения А, ϕ  и &ϕ  – 
угол поворота (2) и угловая скорость лоскута; k  – коэффициент пропорциональности в законе Гука [2, с. 
449] 

1 1 ,
ocm

M
EIρ ρ

− =  (5) 

действующего при разгрузке ( E  – модуль Юнга материала лоскута, I  – момент инерции его поперечного 
сечения, EI – жесткость поперечного сечения). Напишем закон (5) в обозначениях (3, 2): 

 ( ) ;ocm
EIM EI

R
κ κ ϕ

π
= − =   

коэффициент  

.EIk
Rπ

=  (6) 

Перейдем в уравнении (4) к переменной (3): используя формулу (2), найдем уравнение 

[ ] ( ) 0,A ocm
d I R k R
dt

π κ π κ κ+ − =&   

или, вводя переменную  
,ocmx κ κ= −  (7) 

уравнение 

[ ] 0.A
d I x kx
dt

+ =&  (8) 

Коэффициент k в уравнении (8) дается формулой (6).  
Момент инерции лоскута относительно оси вращения А в уравнении (8) определяется по формуле 

,AB BC
A A AI I I= +  (9) 

где AB
AI  – момент инерции криволинейной части лоскута (ее масса ABm ), BC

AI  – момент инерции 
прямолинейной части лоскута (ее масса BCm ). Первый из моментов (рис. 2) в сумме (9) находится 
интегрированием по длине криволинейной части лоскута ABl : 

2( ) .
AB

AB
A AB

l

I dm r= ∫  (10) 

Элемент массы в интеграле (10)  
ABdm dγρ ψ=   

(погонная масса (рис. 1, 2) 

),AB ABm m
R

γ
π ρθ

= =   
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расстояние элемента от оси вращения А  

2 sin ,
2

r ϕ
ρ=  (11) 

момент инерции (10) 

( ) ( )2 2 3 2

0

sin4 sin 2 sin 2 1 .
2

AB
A ABI d m

θ ψ θ
γρ ψ ρ γρ θ θ ρ

θ
 = = − = − 
 ∫  (12) 

Момент инерции прямолинейной части лоскута (рис. 2) 
2

2 ,
12

BC BC
A BC

m L
I m d= +  (13) 

где L  – длина ее, квадрат расстояния ее центра масс S от оси вращения А (рис. 2)  
2 2 2 2 cos(90 90 ),

2
d AB BS AB BS θ

= + − ⋅ ⋅ ⋅ °+ °−   

где – см. формулу (11) – длина  

2 sin ,
2

AB θ
ρ=   

длина / 2;BS L=  момент инерции (13) 
2

2 24sin sin .
3 2

BC BC
A BC

m L LI m θ
θ ρ

ρ
 

= + + 
 

 (14) 

Выражая угол θ  – см. комментарий к формуле (1) – через кривизну (3), получаем моменты инерции 
(12) и (14) в виде 

0
2

0

sin
12 1 ,AB

A ABI m

κ
π

κ
κ κπ
κ

  
  

  = − 
  
 

 

2
2

2
0 0

14sin sin .
3 2

BC BC
A BC

m L
I m Lπ κ κ

κ π
κ κ κ

    
= + +    

     
 

(15) 

Суммируя величины (15), найдем момент инерции (9) в уравнении (8).  
 

 
Рис. 2. К вычислению момента инерции лоскута 

 
Задаемся конкретными значениями величин геометрии лоскута ткани и его механических 

характеристик: ткань сорочечная с содержанием льна 60% и хлопка 40%, толщина материала лоскута 
30,5 10h −= ⋅  м, ширина лоскута 

11,5 10f −= ⋅  м, толщина шаблона 31,2 10H −= ⋅  м, длина прямолинейного 

участка 37 10L −= ⋅  м, поверхностная плотность ткани 0,1повρ =
 кг/м

2, исходная кривизна лоскутка ткани 
690оκ =  м-1, остаточная кривизна лоскутка ткани 104ocmκ =  м-1, предел текучести ткани 

615 10mσ = ⋅  Па, 
приведенный модуль Юнга материала лоскутка 81,31 10E = ⋅  Н/м2.

 На рисунке 3 изображен график суммы моментов инерции (15), т.е. график момента инерции (9). В 
интересующем нас интервале ( ,  )ocm оκ κ   он, очевидно, хорошо аппроксимируется прямой – положим  
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( ) ,A ocmI a b a bxκ κ= − − = −  (16) 
где x  – переменная (7). Уравнение (8) принимает вид 

( ) 0,d a bx x kx
dt

− + =  &   

или  
2 ( ) 0.dxb x a bx x kx

dx
− ⋅ + − ⋅ + =

&& &  (17) 

Упрощаем уравнение (17) 
( )2

22 2 0
d x b kxx

dx a bx a bx
− + =

− −

&
&  (18) 

– линейное уравнение 1-го порядка относительно функции 2x& . 
Общее решение уравнения (18) 

3 2

2
2

2

2
3 2

,

k z zC a
b

x
z

 
− − 

 =&  
(19) 

где введена новая переменная 
,z a bx= −   

имеющая смысл момента инерции (16). Произвольную постоянную С находим из начального условия  
( )2

0 0 0,x z a bx= − =&   
где начальные значения переменной (7) 

0 0
1 1 :ocm

ocm

x
R

κ κ
ρ

= − = −
 

 

3 2
0 0

22 .
3 2
z zkC

b
 

= − 
 

 (20) 

Используем постоянную (20) в решении (19): искомое частное решение 

( ) ( )2 3 3 2 2
0 02

2

1 12 .
3 2

k ax z z z z
zb

 = − + −  
&   

Находя теперь функцию  
2dxx x

dt
≡ =& &   

и разделяя переменные, получаем время «отскока» лоскута до положения, характеризуемого остаточной 

кривизной :ocmκ  

0
2

,
остx

x

dx T
x

=∫ &
  

где пределы интегрирования  
0 0 ,ocmx κ κ= −

 0.ocm ocm ocmx κ κ= − =  
 

 

 
Рис. 3. График зависимости суммы моментов инерции AI  различных частей лоскута от переменной x  
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Для лоскута ткани с заданной геометрией и механическими свойствами, приведенными выше, 
проведен расчет времени восстановления путем численного интегрирования методом прямоугольников. 
Время, полученное расчетным путем, составило 0,0011 с.  

Выводы 
В результате проведенного расчета установлено, что время восстановления формы текстильного 

материала, которому сообщили деформацию изгиба, очень мало, что доказывает невозможность 
технологического использования только деформации изгиба. Поэтому помимо изгиба для получения 
формоустойчивого сгиба изделия (складки, зафальцованного края и т.д.) необходимо наложение новых 
технологических факторов: влажно-тепловой обработки, использования адгезионных способов, прессования 
при достаточно большом нагружении, виброформования и т.д. 
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УЧЕТ ТОЧНОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРЕССОВ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

 
В статье представлены результаты моделирования кинематической схемы пресса для фальцевания 

деталей одежды с наложением на нее ограничений по точности кинематических пар. В прессах, оказывающих 
прессующее воздействие на текстильный материал, технологический ход невелик, в связи с чем возрастает 
потребность в учете факторов, которые могут приводить к ошибкам технологического хода. Проведенный 
анализ точности кинематических пар в рычажном механизме пресса для фальцевания деталей одежды 
подтверждает необходимость учета этой точности на этапе проектирования прессов.  

Ключевые слова: пресс для фальцевания, точность, кинематическая пара.  
 

D. V. KORNEENKO, B. S. SUNKUEV 
Vitebsk State Technological University, Vitebsk, Belarus 

 
ACCURACY CALCULATION OF THE KINEMATIC PAIRS  

IN THE PRESS DESIGN FOR THE FOLGING OF THE CLOTHING PARTS 
 
Abstract – The article presents the results of the simulation of the kinematic scheme of the press for creasing clothing parts with 

the restrictions on the accuracy in the kinematic pairs.  
The creasing  presses have small technological step, as thin treated textile material. This increases the factors number, that can 

lead to errors of technological step. Analysis of the accuracy of the kinematic pairs in the press mechanism for creasing clothing parts 
confirms the necessity of accuracy calculation in the design stage of the presses. This accuracy calculation method is compiled.    

Keywords: press for creasing, accuracy, kinematic pair. 
 

Постановка проблемы 
Прессы легкой промышленности, в которых оказывается прессующее воздействие на текстильные 

детали или изделия, имеют небольшой технологический ход. Толщина слоя обрабатываемого текстильного 
материала или пакета материалов очень мала, при этом технологический ход охватывает не всю толщину 
обрабатываемого объекта, а ту часть, воздействие на которую достаточно для получения формоустойчивого 
эффекта. Поскольку технологический ход невелик, возрастает потребность в учете всех факторов, которые 
могут привести к ошибкам технологического хода: к примеру, рабочий инструмент завершил свое 
движение, но при этом не оказал прессующего воздействия на обрабатываемый объект. Среди таких 
факторов одним из определяющим служит точность кинематических пар рычажного механизма пресса. 

Анализ последних публикаций 
Вопросам точности кинематических пар рычажных механизмов прессов, используемых в легкой 

промышленности, в научных статьях и учебных изданиях уделено мало внимания. В работе [1] приведено  
 

применение теории точности [2], разработанной 
академиком Бруевичем Н. Г. и его учениками, к 
проектированию механизмов швейных машин. 
Однако в учебниках [3, 4], посвященным 
прессовому оборудованию легкой 
промышленности, и в учебниках [5, 6], содержащих 
методические рекомендации по проектированию 
прессов, методика, составленная на основании 
теории точности, не находит своего освещения. 

Постановка задачи 
В настоящей статье приводится анализ 

точности кинематических пар рычажного усилителя 
пресса для фальцевания деталей одежды с целью 
составления рекомендаций по учету этой точности 
на этапе проектировании прессов.  

Изложение основного материала 
Методика синтеза рычажного механизма 

пресса для холодного фальцевания деталей одежды 
представлена в статье [7]. Для оценки точности 
кинематических пар используется схема (рис. 1) 
идеального механизма, в которой пневмоцилиндр 
заменяется кулисной парой. 

 
Рис. 1. Схема идеального рычажного механизма пресса для 

фальцевания деталей одежды 

Выведем аналитически ход h  рабочего инструмента (точки D0) через входную координату s . 
Поочередно рассматривая различные треугольники в схеме механизма, получаем зависимости для углов  
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2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
arccos arccos ;

2 2
A B B D A D s B D A D

A B B D s B D
α

+ − + −
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
(1) 

2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
arccos arccos ;

2 2
A B B C A C s B C A C

A B B C s B C
β

+ − + −
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
(2) 

2 .γ π α β= − −  (3) 
В свою очередь, расстояние 0 0C D  выражается через угол γ  

2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0( ) ( ) 2 ( ) ( ) cos ;C D B C B D B C B D γ= + − ⋅ ⋅ ⋅  (4) 

Таким образом технологический ход h будет определен по формуле  
0 0 0 0 0 0 ( ) ,

н н
D нh C D C D C D y= − = −  (5) 

где ( )D нy  – координата исходного положения шарнира D0.  
В полученных зависимостях используются заданные длины рычагов и координата исходного 

положения шарнира D0, а переменной служит только входная координата s . Поэтому технологический ход 
однозначно выражается через координату s . 

Определим координаты подвижных шарниров (рис. 2), предварительно выразив необходимые углы 

2 arccos 2 arccos ;A C A
CA

y y y
CA CA

α π π
−

= − = −  (6) 
2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
arccos arccos ;

2 2
A C B C A B A C B C s

A C B C A C B C
ε

+ − + −
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
(7) 

;CB CAα α ε= −  (8) 

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

sin sin ;
cos cos .

B C CB CB

B C CB CB

x x B C B C
y y B C B C

α α

α α

= + =

= + =  
(9) 

0

0 0 0

0;
.

D

D

x
y C D

=

=  
(10) 

 

 
Рис. 2. Схема идеального рычажного механизма для определения координат подвижных шарниров 

 
Строим схему механизма с зазорами ( ,A∆  ,B∆  ,C∆  ,D∆  F∆ ) (рис. 3). Поскольку движение 

механизма происходит на небольших скоростях, моменты, возникающие от инерционных нагрузок, будут 
незначительны. Реакции в таком случае следует направлять по звеньям механизма. Векторы зазоров 
направляются противоположно векторам реакций. Фактические координаты шарниров механизма будут 
определяться следующим образом: 

0 21cos( );Aф A Rx x A π α= + ∆ −  

0 21sin( );Aф A Ry y A π α= + ∆ −  (11) 

0 (53)2cos( );Bф B Rx x B π α= + ∆ −  (12) 
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0 (53)2sin( );Bф B Ry y B π α= + ∆ −  

0 50cos( );Cф C Rx x C π α= + ∆ −  

0 50sin( );Cф C Ry y C π α= + ∆ −  (13) 

0 43cos( );Dф D Rx x D π α= + ∆ −  

0 43sin( );Dф D Ry y D π α= + ∆ −  (14) 

0 04cos( );Fф F Rx x F π α= + ∆ −  

0 04sin( ).Fф F Ry y F π α= + ∆ −  (15) 

Углы реакций находятся из идеальных координат шарниров и опор (см. формулу (6)). Определив 
фактические координаты всех шарниров механизма, выражаем входную координату s  через них  

( ) ( )2 2
.ф Aф Вф Aф Вфs AB x x y y= = − + −  (16) 

 

 
Рис. 3. Схема рычажного механизма с ошибками положения шарниров и опор 

 
Поскольку опоры имеют фактические координаты, отличные от идеальных, координата исходного 

положения шарнира D также будет отличаться от идеальной. Пренебрегая ошибкой положения исходной 
координаты шарнира D по оси x, найдем ошибку положения ее по оси y 

( ) ,D н i iyε∆ = ∆∑  (17) 
где  iy∆   – проекция на ось y зазора в i-й опоре; 

( )D н
i

i

y
ε

∂
=

∂∆   – коэффициент значимости зазора в i-й опоре.  
Коэффициент значимости зазора для нужд решаемой задачи допускается определять путем замены 

частной производной отношением малых приращений, тогда коэффициенты значимости найдутся 
графическим путем. Установлено, что они все близки к 1, в дальнейших расчетах ими можно пренебречь.  

Значения зазоров являются случайными величинами, подчиняющимися нормальному закону 
распределения, в связи с чем на этапе проектирования возможен лишь вероятностный учет величины 
зазоров, ориентированный на назначение допусков на диаметры посадочных отверстий головок рычагов и 
пальцев. Руководствуясь рекомендациями [2, с. 16], принимаем в качестве значений зазоров величину 

,
4

i
i

δ
∆ =  (18) 

где  iδ  – суммарная ширина поля допуска на диаметр посадочного отверстия головки рычага и на 
диаметр пальца. 

В прессах легкой промышленности шарнирные соединения, как правило, выполняются по посадке 
7 ,
7

H
h

 соответственно величина зазора будет находится в пределах 0,01...0,02 .i мм∆ =  

Проведение расчетов по выше приведенной методике позволяет установить, что максимальная 
ошибка хода рабочего инструмента составляет около 0,04 мм. Технологический ход пресса для фальцевания 
различен для разных обрабатываемых материалов. Воспользуемся наименьшими значениями, когда 
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толщина сорочечного материала составляет 0,5 мм, прессующее воздействие сообщается краю сложенной в 
два слоя заготовки (одиночный сгиб без использования шаблона). Тогда толщина обрабатываемого пакета 

1 .t мм=  При этом наименьшей достаточной относительной деформацией сжатия при прессовании 
(фальцевании) пакета является 0, 6.сжε =  Технологический ход составит в таком случае 

3 30, 6 1 10 0, 6 10 .тех сжh t мε − −= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅  
Обнаруживаем, что ошибка хода, вызванная зазорами в кинематических парах, может занимать до 

7 % от всего технологического хода при самых неблагоприятных условиях, что требует учета точности на 
этапе проектирования пресса. При этом анализ проводился только для одного представителя первичных 
ошибок – зазоров как векторных величин. Для полной оценки точности требуется расчет всех первичных 
ошибок механизма.  

Выводы 
К заданной схеме рычажного механизма пресса для фальцевания деталей одежды применены 

методические решения из теории точности механизмов. Составлена методика учета влияния зазоров в 
кинематических парах механизма на величину хода рабочего инструмента. Установлено, что предельное 
перекрытие зазоров величины хода достигает 7 %, что требует использования разработанной методики при 
проектировании прессов для фальцевания изделий из одежды.  

 
Литература 

 
1. Кимори Й.Д. Исследование основных механизмов швейной машины на базе синтеза точности : 

дис. … канд. техн. наук : 05.02.13 / Йона Джинаи Кимори. – М., 2008. – 145 с.  
2. Бруевич Н.Г. Основы теории точности механизмов / Бруевич Н.Г., Правоторова Е.А., Сергеев 

В.И. – М. : Наука, 1988. – 238 с. 
3. Эппель С.С. Оборудование для влажно-тепловой обработки в швейном производстве / С. С. 

Эппель. – М. : Легкая индустрия, 1970. – 152 с.  
4. Монтаж, наладка и ремонт прессов на швейных предприятиях / [Архангельский В.А., Салищев 

В.Н., Семенихин В.И. и др.] ; под ред. С.С. Эппеля. – М. : Легкая индустрия, 1973. – 168 с.  
5. Проектирование и расчет машин обувных и швейных производств : учеб. пособие [для вузов по 

специальности «Машины и аппараты легкой промышленности»] / [А.И. Комиссаров, В.В. Жуков, В.М. 
Никифоров, В.В. Сторожев] ; под ред. А.И. Комиссарова. – М. : Машиностроение, 1978. – 431 с.  

6. Сторожев В.В. Машины и аппараты легкой промышленности : учебник [для студ. высш. учеб. 
заведений] / В.В. Сторожев. – М. : Академия, 2010. – 400 с.  

7. Корнеенко Д.В. Методы проектирования оборудования для холодного фальцевания текстильных 
изделий / Д.В. Корнеенко, Б.С. Сункуев // Віснік КНУТД. – 2012. – № 3. – С. 13–18.  

 
References 

 
1. Kimori Y. D.  Issledovanie osnovny`kh  mekhanizmov shveinoi mashiny na baze sinteza tochnosti : dis. na soiskanie uchenoj 

stepeni kand. tekhn. nauk : 05.02.13 / Jona Dzinai Kimori. Moskow, 2008, 145 p. 
2. Bruevich N. G., Pravotorova E. A., Sergeev V. I. Osnovy teorii tochnosti mekhanizmov. Moskow, Nauka, 1988, 238 p. 
3. E’ppel S. S. Oborudovanie dlya vlazhno-teplovoj obrabotki v shvejnom proizvodstve. Moskow, Legkaya industriya, 1970, 152 p. 
4. Arxangel`skij V. A., Salishhev V. N., Semenixin V. I. Montzh, naladka i remont pressov na shvejny`x predpriyatiyakh. Ed by S. S. 

E`ppel. Moskow, Legkaya industriya, 1973, 168 p. 
5. Komissarov A. I., Zhukov V. V., Nikiforov V. M., Storozhev V. V. Proektirovanie i raschet mashin obuvnyh i shvejny`x 

proizvodstv. Ed by A. I. Komissarov. Moskow, Mashinostroenie, 1978, 431 p.  
6. Storozhev V. V. Mashiny` i apparaty legkoj promy`shlennosti. Moskow, Akademiya, 2010, 400 p. 
7. Korneenko D. V., Sunkuev B. S. Metody proektirovaniya oborudovaniya dlya xolodnogo falcevaniya, Visnik KNUTD, 2012, No 3, 

pp. 13–18.  
 

Рецензія/Peer review : 26.3.2013 р. Надрукована/Printed :20.4.2013 р. 
Рецензент: проф., д.т.н., кафедра механики, Витебский государственный технологический 

университет, Сакевич В. Н.  
 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 141

УДК 621.01 
С. О. КОШЕЛЬ, Г. В. КОШЕЛЬ 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ОСОБЛИВІСТЬ СТРУКТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
МЕХАНІЗМІВ ВИЩИХ КЛАСІВ 

 
Зроблено структурний аналіз певних механізмів вищих класів для різних варіантів можливих початкових 

механізмів. Отримані результати дозволяють спростити аналіз механізмів вищих класів за рахунок зниження їх 
класу для варіантів інших умовно обраних механізмів першого класу. 

Ключові слова: група Ассура, ланка, пара, клас, порядок, механізм. 
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PECULIARITY OF STRUCTURAL RESEARCH OF EXTRA CLASS MECHANISMS 

 
Abstract – Purpose of the article is to study the structural features of high-end mechanisms to change class depending on the 

selected entry mechanism.. 
Made structural analysis of certain mechanisms III and IV classes to which group received the Assyrians 3 classes 3 and 4 of the 4, 

Class 2 and 3 of the possible options for different initial mechanisms. The formulas obtained structure mechanism indicate that conventional 
change the original mechanism in the mechanisms of class mainly leads to a change in its class, and Assura groups such mechanisms have 
another class and order. The options initial mechanisms can be identified: those for which class mechanism decremented. Considering this 
simplifies further analysis of the mechanisms of the upper classes. 

Subject to the other entry mechanism in the mechanisms of class can be a decrease in its class and facilitate further research. 
Keywords: Assura group, link, couple, class, order, mechanism. 
 

Вступ 
Механізми з структурними групами вищого класу все частіше використовуються в сучасних 

технологічних машинах легкої промисловості. Пояснити це можна необхідністю відтворення такими 
машинами складних рухів її робочих органів, що надає можливість забезпечити виконання технологічних 
процесів роботи обладнання. Саме складний характер траєкторій робочих органів та їх необхідні закони 
руху вимагають від розробників технологічного обладнання використання в механізмах таких машин 
структурних груп третього та вище класів за класифікацією Ассура [1].  

Постановка задачі 
Задачею дослідження є виконання структурного аналізу механізмів третього та четвертого класів 

для різних варіантів можливих початкових механізмів, що дозволяє знизити клас механізмів та спростити 
подальші їх кінематичні та динамічні розрахунки. Задача розв’язана з використанням основних положень 
структурного дослідження механізмів курсу теорії механізмів і машин. 

Аналіз досліджень та публікацій 
Проектування механізмів вищих класів вимагає від інженерів розв’язання задач динамічного та 

силового дослідження, для виконання яких попередньо необхідно робити структурний та кінематичний 
аналізи. Структурний аналіз механізму дозволяє не тільки встановити особливості будови складного 
механізму, а вказує на послідовність та способи його кінематичного та динамічного досліджень. Під час 
структурного аналізу за допомогою формули будови механізму з’ясовують послідовність приєднання 
структурних груп Ассура до механізму першого класу. 

Послідовність кінематичного дослідження механізму збігається з послідовністю приєднання груп 
Ассура до ведучої ланки механізму, тому що кінематичні параметри руху цієї ланки задаються (або їх можна 
визначити за умов заданих кінематичних параметрів приводу машини). Тобто задача кінематичного 
дослідження механізму розв’язується в напрямку від визначених кінематичних параметрів до невизначених. 
Така послідовність досліджень повністю виправдана для механізмів другого класу: згідно з визначеними 
кінематичними параметрами точок, що збігаються з зовнішніми кінематичними парами груп Ассура другого 
класу складаються з системи рівнянь, що дозволяють розрахувати кінематичні параметри точки, що 
геометрично співпадає з центром внутрішньої кінематичної пари групи. Тому задача кінематичного 
дослідження механізмів другого класу в послідовності від ведучої ланки до веденої вважається статично 
визначеною [1].  

Під час кінематичного дослідження механізмів, до складу яких надходять групи Ассура третього (і 
більше) класу, послідовність досліджень «від ведучої ланки» призводить до певної невизначеності: за умов 
заданих кінематичних параметрів точок, що співпадають з зовнішніми кінематичними парами таких груп, 
визначити кінематичні параметри точок внутрішніх кінематичних пар групи можна за допомогою певних 
способів. Метод замкнених векторних контурів [2, 3], що дозволяє розв’язати задачу за допомогою 
наближених математичних способів, є достатньо громіздким. Відомі способи обманних положень [4] та 
особливих точок Ассура [1] вимагають додаткових графічних побудов.  

Формулювання цілей 
Метою цієї роботи є дослідження структурних особливостей механізму вищого класу залежно від 

обраного початкового механізму, що впливає на клас механізму та призводить до спрощення кінематичного 
та подальших досліджень механізму.  

Результати та їх обговорення 
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Розглянемо структурні схеми механізмів вищих класів (рис. 1) зі степенем вільності W=1 та однією 
ведучою ланкою - 1.  

 

 
Рис. 1. Варіанти структурних схем механізмів вислих класів:  

а) механізм третього класу з групою Ассура 3 класу 3 порядку (n=4; Р5=6); 
б) механізм третього класу з групою Ассура 3 класу 3 порядку (n=4; Р5=6); 
в) механізм четвертого класу з групою Ассура 4 класу 2 порядку (n=4; Р5=6); 
д) механізм третього класу з групою Ассура 3 класу 4 порядку (n=4; Р5=9); 
е) механізм четвертого класу з групою Ассура 4 класу 3 порядку (n=6; Р5=9), 

де n – кількість рухомих ланок групи Ассура;  
Р5 – кількість кінематичних пар п’ятого класу в групі Ассура 

 
На рис. 1 а, б, в наведені структурні схеми механізмів з групами Ассура, що складаються з чотирьох 

ланок (n=4) та шести кінематичних пар п’ятого класу (Р5=6). Структурні групи Ассура на рис. 1 д, е 
утворені: n=6, Р5=9. Незалежно від того, яка кількість ланок надходить до складу групи Ассура, вони 
утворюють механізми третього та четвертого класів: на рис. 1 а, б, д наведені механізми третього, а на рис. 1 
в, е – четвертого класу. Формули будови цих механізмів відповідно: 

a) 
2,3,4,5) (         0,1) (

порядок3клас3клас1 →  

б) 
2,3,4,5) (         0,1) (

порядок3клас3клас1 →  

в) 
2,3,4,5) (         0,1) (

порядок2клас4клас1 →  

д) 
7)2,3,4,5,6, (         0,1) (

порядок4клас3клас1 →  

е) 
7)2,3,4,5,6, (         0,1) (

порядок3клас4клас1 →  

Механізмом першого класу називають сукупність ведучої та нерухомої ланок, що утворюють одну 
кінематичну пару. В наведених механізмах до механізму першого класу можна умовно обрати інші ведучі 
ланки. Для кожного з варіантів наводимо можливі формули будов таких механізмів: 

a) 
1,2) (                          3,5) (         0,4) (

порядок2клас2порядок2клас2клас1 →→  

1,2) (                    3,4) (             0,5) (
порядок2клас2порядок2клас2клас1 →→  

б) 
1,2,3,4) (         0,5) (

порядок2клас4клас1 →  
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в) 
2,3,4) (1,         0,5) (

порядок3клас3клас1 →  

д) 
1,2) (                       3,5,6,7) (          0,4) (
порядок2клас2порядок3клас3клас1 →→  

1,2) (                        3,4) (                           5,7) (            0,6) (
порядок2клас2порядок2клас2порядок2клас2клас1 →→→  

1,2) (                          3,4) (                          5,6) (         0,7) (
порядок2клас2порядок2клас2порядок2клас2клас1 →→→  

е) 
1,2,3,4) (                        (5,7)         0,6) (

порядок3клас3порядок2клас2клас1 →→  

1,2,3,4) (                          (5,6)         0,7) (
порядок3клас3порядок2клас2клас1 →→  

 
Отримані формули вказують на те, що умовна зміна початкового механізму в механізмах вищого 

класу переважно призводить до зміни його класу, групи Ассура таких механізмів мають інший клас та 
порядок.  

Механізм третього класу (формула а) для можливих ведучих ланок 4, 5 перетворився в механізм 
другого класу, а механізм четвертого класу (формула в) – третього класу. Для різних варіантів ведучих 
ланок механізм четвертого класу (формула е) стає механізмом третього класу. Для механізму третього 
(формула д) можливі три варіанти інших початкових механізмів: якщо ведучою ланкою обрати ланку 
чотири, механізм не змінює свого класу, а для варіантів ведучих ланок 6, 7 – зменшує свій клас на одиницю. 
Для варіанту механізму (формула б) спостерігається збільшення класу: механізм третього класу за умови, 
що ведучою буде ланка 5, що стає механізмом четвертого класу.  

Серед можливих варіантів початкових механізмів можна виявити такі, для яких клас механізму 
зменшується на одиницю. Саме такі варіанти структурних формул треба враховувати при проведені 
подальшого аналізу механізму: вони дають можливість встановити послідовність складання певних рівнянь 
(наприклад, кінематичних, функцій положення ланок механізму та інше), що дозволяють спростити та 
оптимізувати процес отримання результатів таких досліджень. 

Кінематичне дослідження механізму третього класу четвертого порядку (рис. 1 д) в напрямку від 
ведучої ланки 1 має певну невизначеність: кінематичні рівняння для точки В лаки 3 можна скласти з одного 
боку, обравши за полюс точку А (кінематичні параметри якої є визначеними), а з іншого боку – точку D, або 
точку Е (кінематичні параметри цих точок визначити не можна: кутова швидкість та прискорення ланок 4, 3 
не задається). Для розв’язання задачі необхідно використовувати спеціальні способи дослідження [1–4]. 
Зовсім інша ситуація складається, якщо за вхідну ланку умовно обрати ланку 7 (формула д). Кінематичні 
рівняння складаємо в такій послідовності: для точки К за полюс обираємо точки L, M, точка Е – третя точка 
складної ланки 5 (кінематичні параметри точок E, K, L є взаємопов’язаними), для точки D складаємо 
рівняння через точки С, Е, що обираємо за полюси, точка В – є третьою точкою складної ланки 3, 
кінематичні параметри точки А визначаємо через полюси В та О. 

Висновки 
Структурний аналіз певних механізмів вищого класу дозволяє стверджувати про те, що умовно 

обираючи інші ведучі ланки таких механізмів можна отримати зменшення класу механізму, а формули їх 
будови дозволяють з’ясувати послідовність складання кінематичних рівнянь, що дозволяють спростити 
подальші дослідження. Результати аналізу впроваджені в навчальну дисципліну «Теорія механізмів і 
машин» за напрямом підготовки бакалаврів 6.050502 «Інженерна механіка» на кафедрі інженерної механіки 
Київського національного університету технологій та дизайну. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Метою роботи є дослідження сучасних тенденцій забезпечення якості продукції на підприємствах 

фармацевтичної промисловості та їх вплив на розвиток фармацевтичного машинобудування. 
В статті розглянуті вимоги GMP до технологічного обладнання в світі новітніх підходів до забезпечення 

якості. В структуру сучасної моделі фармацевтичної системи якості включені принципи управління ризиками, які 
раніше були недостатньо описані в GMP. Впровадження методів управління ризиками якості, системи 
моніторингу функціональних характеристик процесу та якості продукції, процесної аналітичної технології 
(Process Analytical Technology) розширює спектр вимог GMP до обладнання. Для забезпечення якості лікарських 
засобів необхідно використовувати обладнання, яке за конструкцією і функціональними можливостями 
дозволить здійснювати процедури кваліфікації та валідації процесу, організовувати, підтримувати і вносити, за 
необхідності, відповідні корегувальні зміни у виробничий процес. Аналіз сучасного технологічного обладнання був 
проведений на прикладах капсульних машин, змішувачів-грануляторів та blow-feel-seal установок. Показано, що 
основними напрямами удосконалення технологічного обладнання є автоматизація, застосування систем очистки 
(CIP/SIP-systems) та контролю продукту, які вбудовані (in-build) в конструкцію машин, розробка модульних 
установок (united processes modules) та приладів для управління процесом в режимі реального часу (real-time). 
Інновації спрямовані на мінімізацію ризиків забруднення продукції, забезпечення управління технологічним 
процесом і здійснення контролю в режимі реального часу. Ізолятори та Restricted Access Barriers Systems були 
розглянуті як перспективний напрям впровадження сучасної GMP в проектування асептичного процесу. 

Ключові слова: обладнання, процес виробництва, фармацевтична продукція.  
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MODERN TENDENCIES OF PRODUCT QUALITY PROVIDING ON ENTERPRISES OF PHARMACEUTICAL 

INDUSTRY 
 
Тhe purpose of the work is to study current trends of quality assurance in the pharmaceutical industry and their impact on the 

development of pharmaceutical machinery. The article deals with the requirements of GMP process equipment to the world's newest 
approaches to quality assurance. The structure of the modern model of the pharmaceutical quality system included risk management 
principles that were previously not described in the GMP. The of introduction of methods of quality risks management, the system of 
monitoring of functional characteristics of the process and product quality, process analytical technology (Process Analytical Technology) 
extends the range of GMP requirements to equipment. To ensure the quality of medicines it is necessary to use equipment, that is by in design 
and functionality will allow doing procedures of qualification and validation of process, organizing, maintaining and making appropriate 
corrective changes, if necessary, in the production process. Analysis of modern technological equipment was conducted on examples of 
capsule machines, mixers, pellet and blow-feel-seal installations. It is shown that the main areas of improvement of process equipment are 
the automation, application systems of cleaning (CIP/SIP-systems) and control of product that are embedded (in-build) in the design of 
machines, development of modular units (united processes modules) and instruments for process control in real-time mode (real-time). 
Innovations are aimed at the minimizing of the risks of product contamination, assurance of process control and monitoring in real time 
mode. Isolators and Restricted Access Barriers Systems have been considered as a promising direction of introduction of modern GMP in 
aseptic process design. 

Keywords: equipment, production process, and pharmaceutical products. 
 

Вступ 
За останні роки відбулися позитивні зміни в нормативно-технічній базі з питань якості лікарських 

засобів (далі – ЛЗ) та їх виробництва. Введення в дію галузевих стандартів-настанов [1–3], гармонізованих з 
міжнародними стандартами, створили передумови для забезпечення якості вітчизняних ЛЗ на всіх етапах їх 
життєвого циклу. У відповідності із законом України про реєстрацію ЛЗ, умови їх виробництва повинні 
відповідати вимогам належної виробничої практики GMP (Good Manufacturing Practice) [4]. Впровадження 
GMP на підприємствах галузі вимагає від вітчизняних виробників в стислий термін розв’язувати задачі 
модернізації виробничих потужностей. Актуальним в цьому процесі є вибір сучасної технології і, 
відповідно, обладнання.  

Метою роботи є дослідження нових тенденцій у забезпеченні якості фармацевтичної продукції та їх 
впливу на удосконалення технологічного обладнання.  

Матеріал дослідження 
Згідно зі стандартом GMP, обладнання, яке використовується у виробництві ЛЗ, слід проектувати, 

експлуатувати у відповідності з характером технологічних процесів [1]. Конструкція машин і апаратів 
повинна мінімізувати можливість помилок і забезпечувати їх ефективне очищення, обслуговування та 
ремонт. Крім того, технологічне обладнання є об’єктом процедур валідації і кваліфікації – невід'ємних 
елементів системи забезпечення якості ЛЗ. Під терміном «валідація» в фармацевтичній галузі розуміють 
процес документованого підтвердження досягнення розумної міри упевненості в тому, що виробничий 
процес, обладнання, що використовується, аналітичні методики, виробничі системи відповідають діючим 
принципам GMP і виконують своє функціональне призначення, тобто їх використання дійсно дає очікувані 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 145

результати. Валідацію можна розглядати як інструмент, за допомогою якого виробник гарантує якість 
продукту. Розрізняють два поняття: безпосередньо "валідація процесів" і "кваліфікація виробничих систем". 
«Валідація процесів» включає валідацію очищення приміщень та устаткування, асептичних умов, етапів 
процесу, упаковки, аналітичних методик. Кваліфікація виробничих систем, як частина валідації процесу, 
спрямована на документальне підтвердження придатності обладнання, інженерних систем, комплексу 
приміщень, які використовуються у виробництві ЛЗ, виконувати своє функціональне призначення. 
Процедури кваліфікації і валідації застосовуються до критичного технологічного і допоміжного обладнання, 
оскільки від його функціонування значною мірою залежать кількісні та якісні результати процесу.  

Кваліфікація технологічного обладнання є першим етапом валідації процесу і включає стадії 
кваліфікації проекту (Design qualification – DQ), установки/монтажу (Installation qualification – IQ), 
функціонування (Operational qualification – OQ) та експлуатації (Performance qualification – PQ). При 
проведенні робіт з кваліфікації обладнання перевіряються параметри, які важливі для забезпечення якості 
(наприклад, такі параметри, як матеріал поверхонь, що контактують з продуктом, ефективність процедур 
очищення та ін.). Кінцевим результатом кваліфікації має бути підтвердження, що обладнання 
функціонуватиме стабільно в режимах, що визначені технологічним процесом (включаючи граничні), та не 
внесе додаткових включень від деталей і вузлів, що стикаються з ЛЗ або вихідною сировиною.  

З появою нового системного підходу до забезпечення якості, який ґрунтується на фармацевтичній 
системі якості, аналізі та управлінні ризиками (Risk Based Approach) та застосуванні системи моніторингу 
функціональних характеристик процесу та якості продукції, розширюється спектр вимог до обладнання [2, 
3]. Найближчим часом можливе введення у стандарт GMP процесної аналітичної технології (PAT – Process 
Analytical Technology) – системи для проектування, аналізу і контролю виробництва на основі своєчасного 
виміру (наприклад, в ході технологічного процесу) критичних параметрів якості та технічних характеристик 
сировини, виробничих матеріалів і процесів. На думку фахівців PAT є одним з найбільш передових 
інструментів гарантування якості препарату з точки зору GMP – підтримує валідацію, допомагаючи виявити 
критичні процеси та їх етапи, визначити критичні параметри та контрольні точки [5]. З наведеного вище 
стає очевидним, що для забезпечення якості ЛЗ необхідно використовувати обладнання, яке за конструкцією 
і функціональними можливостями дозволить здійснювати процедури кваліфікації та валідації процесу, 
організовувати, підтримувати і вносити, за необхідності, відповідні корегувальні зміни у виробничий 
процес.  

При дослідженні ринку сучасного технологічного обладнання простежується прямий зв'язок між 
новітніми тенденціями забезпечення якості ЛЗ та інноваціями у фармацевтичному машинобудуванні. 
Провідні виробники фармацевтичного обладнання при проектуванні або модернізації машин і апаратів 
керуються не тільки стандартами належної інженерної практики (GEP – Good Engineering Practice), а й 
стандартами GMP. Оцінка відповідності вимогам GMP розпочинається вже при складанні технічного 
завдання на проектування обладнання. Проект і проектна документація підлягають кваліфікації проекту DQ 
(Design Qualification), мета якої – документальне підтвердження того, що конструкція обладнання враховує 
всі критичні аспекти GMP з виготовлення продукції та вимог безпеки, ергономіки і екології.  

На цей час можна визначити декілька напрямів удосконалення обладнання у відповідності з GMP. 
Експлуатація обладнання для виробництва ЛЗ, як відомо, пов'язана з ризиком забруднення продуктів 
сторонніми механічними частинками (пилом різного походження, мікроорганізмами). Оснащення апаратів і 
машин системами автоматичного миття та стерилізації (CIP/SIP – Cleaning in Place and Sterilizing in Place) 
дозволяє реалізувати концепцію GMP у забезпеченні якості шляхом управління ризиками забруднення. 
Прикладом розробок в цьому напрямі можуть служити моделі машин по капсулюванню ЛЗ у тверді 
желатинові капсули від провідних світових виробників: Robert Bosch GmbH, MG2 та IMA.  

Інший напрям удосконалення обладнання також пов'язаний з вимогами GMP щодо мінімізації 
ризику контамінації. Обладнання оснащується автоматичними системами управління процесом та обробки 
даних для самодіагностики і моніторингу критичних параметрів процесу. Прикладом інновацій в цьому 
напрямі можуть бути капсульні машини AlterNova та MultiFLEXA фірми «MG2» [6]. AlterNova в 
стандартному виконанні оснащена комп'ютером (Windows XP), кольоровим графічним дисплеєм з 
сенсорним екраном, пристроєм відбору зразків капсул та ін. Передбачена система контролю маси в різних 
модифікаціях (SWC/S, SWC, NETT), надається повний пакет валідаційних документів DS/IQ/OQ. При 
відповідній комплектації додатковими пристроями AlterNova може функціонувати в повністю 
автоматичному режимі. В MultiFLEXA, на відміну від аналогів, реалізована інноваційна ідея РАТ, яка 
дозволяє управляти процесом в режимі реального часу – cистема MultiNETT забезпечує 100% контроль 
якості продукції.  

Інноваційною у фармацевтичному машинобудуванні є концепція «єдиного модуля», згідно з якою в 
одному апараті здійснюються декілька технологічних процесів. Незважаючи на складність управління 
процесами в таких апаратах, модульна технологія забезпечує потреби виробників ЛЗ у скороченні 
виробничих площ, робочого часу і кількості обслуговуючого персоналу; зменшенні витрат електроенергії і 
допоміжних матеріалів та ін. Однією з останніх розробок в цьому напрямі є інноваційна модульна установка 
для гранулювання таблеткової маси «CGS 600» фірми «Diosna» [7], в якій здійснюються технологічні 
операції змішування, вологої грануляції і сушки. На відміну від попередніх розробок установка 
сконструйована на єдиній платформі. Модулі (високошвидкісний змішувач-гранулятор і сушарка) сполучені 
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між собою, що дозволяє заощадити до 25% виробничих площ. Скорочення до мінімуму переходу від 
змішувача-гранулятора до сушарки значно покращує експлуатаційні можливості апарату (зменшення втрат 
продукту в з'єднаннях і витрат на миття). Кожух фільтру сушарки псевдозрідженого шару і 
пневмотранспортер з ситовим калібратором дозволяють зменшити зону обслуговування апарату у 
порівнянні з попередніми моделями.  Завдяки модульній конструкції є можливість швидко переоснащувати 
модуль: заміняти окремі частини установки відповідно до наявних площ без втрати її функціонального 
призначення.  

Модернізацію фасувального обладнання з урахуванням останніх доповнень в діючий стандарт GMP 
можна проаналізувати на прикладі установок з асептичною системою видування-наповнення-запайки 
контейнерів (BFS-технологія). За рахунок конструкційних особливостей та функціональних можливостей 
сам по собі процес BFS практично не генерує пил, а вірогідність обсіменіння на критичних ділянках 
зменшується за рахунок його автоматизації. В сучасних моделях BFS-установок реалізується принцип 
гнучкості та універсальності, високий рівень стерильності та надійності. Застосування особливих заходів на 
ділянці екструзії полімерних гранул і в зоні різання трубок зменшує існуючий в попередніх моделях рівень 
зважених механічних часток і можливе мікробне забруднення паризонів [8]. Технологічні контрольні 
параметри (маса контейнера, об'єм наповнення, товщина стінок і візуальні дефекти ретельно відстежуються 
і управляються в реальному часі за допомогою процесора). Повний BFS- цикл займає секунди, що знижує 
кількість компонентів, що контактують з препаратом, і обмежує втручання оператора, зокрема, для 
переоснащення і очищення системи. 

 Нові методи лікування із використанням препаратів, які виробляються в асептичних умовах, 
обумовили розвиток ізолюючих або бар’єрних технологій і, відповідно, розробку систем обладнання, робоча 
зона яких фізично ізолюється від навколишнього середовища за рахунок використання герметичного 
ізолятора або бар’єрів обмеженого доступу RABS (Restricted Access Barriers Systems). Це забезпечує повну 
ізоляцію стерильного продукту від виробничого середовища і оператора, а об’єм стерильної кімнати 
зменшується до об’єму зони, яка вимагає стерильності. В ізоляторах захист продукції досягається за 
допомогою таких конструктивних рішень як застосування фізичного бар'єру з керованим надмірним тиском 
відфільтрованого повітря, що забезпечує необхідний повітрообмін і підтримку рівня чистоти виробничого 
середовища усередині ізолятора та відповідає зоні класу А (клас ISO 5); створення можливості проведення 
санітарної обробки і стерилізації внутрішнього середовища ізолятора за допомогою пари перекису водню; 
ефективність стерилізації валідується із застосуванням біологічного індикатора; забезпечення відсутності 
прямого доступу оператора в стерильний робочий простір при виконанні асептичних операцій; забезпечення 
безперервного моніторингу стану виробничого середовища усередині ізолятора як за частками, так і за 
мікроорганізмами [9].   

Бар’єрні технології RABS являють собою системи комбінованого використанням захисних екранів з 
поданням в робочу зону повітря, відфільтрованого через НЕРА-фільтри. RABS-системи встановлюють в 
чистих зонах класу С (клас ISO 7). Це дозволяє створити робочу зону для виконання асептичних процесів, 
що відповідає зоні типу А (клас ISO 5), тобто RABS відрізняються від ізоляторів наявністю як фізичного, 
так і аеродинамічного бар'єру між оператором і продуктом. Обладнання в ізоляторному виконанні або RABS 
є найбільш надійним для роботи з отруйними або іншими біологічно активними (гормони, антибіотики) ЛЗ. 
В машині розливу і закупорювання флаконів MHI 2020 фірми «Bosch» в ізоляторному виконанні (у 
поєднанні з системами автоматичного завантаження і вивантаження) не має так званих "мертвих зон", 
недоступних для автоматичного миття і стерилізації [10]. Універсальна станція наповнення, вбудована 
система контролю під час процесу, збереження виробничих параметрів для подальшого їх відтворення без 
застосування ручного налаштування зберігають час і мінімізують фізичні витрати на обслуговування 
виробничого процесу при розливі токсичних і активних речовин. Компактність машини розширює сферу її 
застосування зокрема вона також може використовуватися і в лабораторних умовах, і при масштабуванні 
процесу. Важливо відзначити, що ізолятори і RABS мають значні переваги у порівнянні з традиційною 
технологією виробництва стерильної продукції в асептичних умовах, а саме: зменшення виробничих площ і 
поточних витрат (на очистку повітря, фільтрів, одягу персоналу), простота підтримки асептичних умов та 
процедур валідації очищення і переоснащення при переході від ампул до флаконів. У найближчому 
майбутньому прогнозується подальше удосконалення RABS, оскільки вони значно простіші і дешевші в 
експлуатації.  

Висновки 
Аналіз наведених вище даних свідчить, що апаратурне оформлення технологічного процесу 

виробництва фармацевтичної продукції нерозривно пов’язане з новітніми тенденціями забезпечення її 
якості. Основні напрями удосконалення технологічного обладнання в умовах зростаючих вимог до 
організації виробництва та якості лікарських засобів спрямовані на мінімізацію ризиків забруднення 
продукції, забезпечення управління технологічним процесом і здійснення контролю в режимі реального 
часу.  
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РОЗРОБКА БАЗ ДАНИХ ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ МОДИ XX–XXI СТ. 

 
Розроблено бази даних типових графічних образів модних фігур XX–XXI ст. у вигляді каталогу за період 

1910–2012 рр., бази формалізованих шаблонів модних образів і бази таблиць числових значень параметрів і 
результатів математичної обробки, що дозволяє доповнити існуюче нині інформаційне забезпечення етапу 
дизайн-проектування. 

Ключові слова: модний образ, база даних, графічний образ, стилізована фігура. 
 

S. G. KULESHOVA 
Khmelnytsky National University 

 
DATABASE DESIGN OF GRAPHIC FASHION IMAGES IN XX–XXI CENTURIES 

 
Abstract – Expand the content of information provision stage design – design by incorporating visual images of historical models 

to improve the quality of developed stylized models. 
A database of typical graphic images fashion figures XX–XXI century. as the catalogue for the period 1910–2012 biennium, 

database templates formal fashion images and database tables of numerical values of the parameters and results of mathematical 
processing, allowing today supplement existing information provision stage design. 

Thus, the subsystem "Design" can be supplemented by the inclusion in the database input not only software minimally necessary 
information support, but additional databases as parameters fashion figures. 

Keywords: fashion image database, images, stylized figure. 
 

Постановка проблеми 
При розробці перспективних колекцій одягу модний образ визначається сукупністю графічного 

образу еталонної фігури людини і моделі виробу [1]. Створення модного образу передбачає розробку на 
фігурі людини ескізів моделей одягу певної стильової спрямованості. При цьому для досягнення 
інформативної та пластичної виразності художник використовує спеціальні прийоми розкриття пластики 
фігури і її рухів у просторі [2].  

Опис руху форм костюма за період XX – XXI ст., опис структурних елементів костюма, визначення 
головних характеристик форми, виділення геометричних форм костюма, еталонних фігур являє собою 
багатий матеріал, що повинен бути використаний для вдосконалення інформаційного забезпечення процесів 
дизайн-проектування і у формалізованому виді включений у штатний розклад САПР одягу. 

Геометричні параметри для опису модної фігури можуть бути використані в комп'ютерних 
технологіях проектування. Формалізація зв'язків між параметрами графічних образів модних фігур і типових 
фігур дозволить передавати інформацію з етапу художній ескіз на етап технічний ескіз і підвищити якість 
проектування виробів з  погляду їх відповідності графічному образу (фотозображенню або ескізу моделі). 

Тому, об'єктами дослідження були обрані модні рисовані фігури (ескізи в журналах мод) XX–XXI ст. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Нові форми в одязі з'являються в результаті впливу нового модного образу, у першу чергу модного 
типу фігури [1–8]. Саме до цього типу фігури починає прагнути більшість. Додати реальній фігурі пропорції 
модної фігури допомагають прийоми композиції і ефекти зорових ілюзій. Початок дослідженням модних 
типів фігур було покладено в роботі Е. М. Матузової, Р. И. Соколової, Н. С. Гончарук, в 1983 р. [1]. Сучасні 
автори дають свої класифікації модних жіночих образів [3–6]. Необхідно розширити зміст інформаційного 
забезпечення етапу дизайн-проектування за рахунок включення візуальних образів історичних моделей з 
метою поліпшення якості розроблювальних стилізованих моделей. 

Мета і завдання досліджень 
Мета дослідження – розробити базу даних графічних образів моди ХХ – ХХІ сторіччя. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Вибір об'єктів досліджень і обґрунтування обсягу вибірки 
2. Математичний аналіз бази даних візуальних рядів модної фігури XX–XXI ст. 
3. Формування баз даних формалізованих шаблонів модних фігур XX–XXI ст. 

Виклад основного матеріалу 
З метою виявлення закономірностей змін форми й пропорцій модних фігур були проведені 

дослідження графічних образів (ГО) фігур на ескізах (малюнках) з журналів мод. При рішенні наукових і 
практичних завдань неможливо вивчити всю сукупність об'єктів, тому доцільно застосувати вибірковий 
метод досліджень  [9]. Всю сукупність у цьому випадку будемо називати генеральною сукупністю. 
Вибіркою з генеральної сукупності називають її частину, певним чином відібрану й досліджувану з метою 
характеристики всієї генеральної сукупності. 

Для вивчення були обрані ескізи моделей з вітчизняних і закордонних журналів мод та Інтернет 
видань за період 1920–2012 р. Усього було використано понад 20 найменувань російських і закордонних 
видань. Загальна кількість джерел інформації – 33. Високий професійний рівень перерахованих видань 
дозволяє стверджувати, що художні ескізи фігур і моделей виконані грамотно й відбивають тенденції моди 
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свого часу. Зображення з нечіткими абрисами графічних образів фігур, або з об’ємними виробами до 
дослідження не приймалися. Кожному графічному образу жіночої стилізованої фігури присвоєно 
унікальний номер. 

На першому етапі експерименту проаналізовано понад 1250 ескізів жіночих стилізованих фігур з 
метою виявлення обмеженої кількості ескізів, що об'єктивно відображають інформаційні символи: 

- структурно-математичні (пропорції фігури та її руху в просторі); 
- логіко-математичні (модну поставу). 
Для визначення кінцевої кількості графічних зображень стилізованих фігур, що підлягають 

дослідженню, визначено ряд критеріїв відбору художнього ескізу (ХЕ). 
1. Графічний образ (ГО) жіночої фігури повинен: 
- бути представлений в повний зріст на ХЕ; 
- об'єктивно чітко читатися під зображенням надітого на фігуру виробу. 
2. ГО може бути зображено: 
- у фронтальній проекції; 
- як в статиці, так і в динаміці, але у вертикальному положенні фігури в просторі. 
При роботі над малюнком або ескізом фігури людини художник дотримується певної послідовності 

образотворчого процесу [1, 2], який полягає у визначенні верхньої та нижньої точок фігури, положення 
осьової лінії, центру ваги і пропорцій частин тіла по відношенню один до одного. Одним з головних 
параметрів класифікації виробничих принципів зображення фігури людини є збереження рівноважного 
положення в просторі, тобто вертикаль, опущена з центру ваги рисованої фігури, повинна знаходитися в 
площі опори. Даний принцип прийнятий до уваги на етапі визначення ламаної середньої лінії фігур при 
графічному дослідженні художніх ескізів сучасних дизайнерів. 

При розробці бази даних (БД) про пропорції модних фігур варто враховувати, що на величини 
вимірюваних параметрів може впливати низка факторів (особливості графіки, індивідуальний стиль, вигини 
фігури, ракурси, повороти й т.п.), які викликають неточні значення (похибки). Тому вибірка не тільки 
повинна відповідати перерахованим вище вимогам, але й бути достатньою по своєму обсязі. 

Із загальної кількості досліджуваних фігур (1265 жіночих фігур) для кількісного аналізу було 
відібрано 150 жіночих рисованих фігур, зображених у повний зріст, у фронтальній проекції з видимими 
ділянками на основних антропометричних рівнях.  

Обсяг вибірки визначали, виходячи з необхідної точності дослідження. У результаті попереднього 
аналізу рисованих фігур було встановлено, що найбільшою мінливістю володіє зріст фігури. Коефіцієнт 
варіації зросту фігури склав 27,62 %. Тоді, щоб з імовірністю 95 % можна було затверджувати, що гранична 
похибка в зрості не перевищить 5 %, обсяг вибірки повинен скласти [9]: 
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де  п – мінімальний обсяг вибірки, од.; 
v – коефіцієнт варіації, виражений в %; v = 27,62%; 
А – відносна похибка; приймемо А = 5% 
t – коефіцієнт довіри при довірчій імовірності Р = 95% і максимальній похибці 5%  
t = 2 [9]. 
Тоді мінімальний обсяг вибірки повинен бути 122 фігур. Оскільки було відібрано 150 зображень 

модних фігур, то похибка вибірки по попередній оцінці з імовірністю 95% не повинна перевищити 5%. 
Зі 150 фігур було складено 10 ретро рядів за десятиліттями. 

Математичний аналіз бази даних візуальних рядів модної фігури XX–XXI ст. 
Всі виміри проводили після сканування рисованих зображень і перекладу в цифрову форму, а їхню 

наступну обробку проводили з використанням графічного пакета Adobe Photoshop і електронних таблиць 
Excel 2010. Для достовірного проведення вимірів рисовані фігури масштабували до розмірів, коли висота 
голови була в усіх ескізах однаковою, вона приймалася за модуль (М=21,25 см). Відносно модуля 
проводилися усі розрахунки. Приклад фрагменту бази даних візуальних рядів модної рисованої фігури 60-х 
років XX ст. представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент бази даних візуальних рядів модної рисованої фігури 60-х років XX ст. 
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Художній ескіз стилізованих фігур візуальних рядів моделюється за допомогою набору 
інформативних графічних елементів: 

- середньої лінії фігури, що складається із сегментів; 
- ліній, що проходять по основним антропометричним рівнями; 
- інформаційних точок, що обмежують контури фігури на виділених ділянках.  
В таблиці 1 наведено проекційні параметри, які вимірювали для створення бази даних, в таблиці 2 

наведено узагальнений шаблон модної стилізованої фігури з рівнями. 
 

Таблиця 1 
Проекційні розмірні параметри шаблону стилізованої фігури 

№ 

Умовне 
позначення 
розмірного  
параметра 

Назва 
проекційного 
параметра 

Опис процесу виміру 

1 Р Зріст Відстань від підлоги до верхівкової точки 
2 Дг(М) Довжина голови Відстань від верхівкової точки до підборіддя 

точки 
3 Дш(В1) Довжина шиї Відстань(перпендикуляр) від точки підборіддя до 

лінії шиї 
4 В2 Проекційна висота плеча Відстань від лінії шиї до плечової лінії 
5 В3 Проекційна висота верхньої 

частини тулуба 
Відстань від плечової лінії до лінії, що проходить 
через Ог1 

6 В4 Проекційна висота верхньої 
частини  грудних залоз 

Відстань між лінією, що проходить через Ог1, і 
лінією, що проходить через Ог3 

7 В5 Проекційна висота нижньої 
частини грудних залоз 

Відстань між лінією, що проходить через Ог3, і 
лінією, що проходить через Ог4 

8 В6 Проекційна висота центральної 
частини тулуба 

Відстань між лінією, що проходить через Ог4, і 
лінією, що проходить через От 

9 В7 Проекційна висота нижньої 
частини тулуба 

Відстань між лінією, що проходить через От, і 
лінією, що проходить через Ост 

10 В8 Проекційна висота верхньої 
частини стегна 

Відстань між лінією, що проходить через Ост, і 
лінією, що проходить через середину стегна 

11 В9 Проекційна висота нижньої 
частини стегна 

Відстань між лініями, що проходять через 
середину стегна і середину колінної чашечки 

12 В10 Проекційна висота коліна Відстань від середини колінної чашечки до лінії 
низу коліна 

13 В11 Проекційна висота верхньої 
частини гомілки 

Відстань від низу коліна до лінії, що проходить 
через найширше місце гомілки 

14 В12 Проекційна висота нижньої 
частини гомілки 

Відстань від середини гомілки до щиколоток 

15 В13 Проекційна висота стопи Відстань від лінії щиколоток до підлоги 
16 Дпг Поперечний діаметр голови Відстань між найбільш виступаючими точками 

голови (на рівні очей) 
17 Дпш Поперечний діаметр шиї Відстань між точками основи шиї 
18 Дппл Ширина плечей Відстань між плечовими точками 
19 Дп Ог1 Проекційна ширина на рівні Ог1 Поперечний діаметр на рівні Ог1 
20 Дп Ог3 Проекційна ширина на рівні Ог3 Поперечний діаметр на рівні Ог3 
21 Дп Ог4 Проекційна ширина на рівні Ог4 Поперечний діаметр на рівні Ог4 
22 Дпт Проекційна ширина на рівні От Поперечний діаметр на рівні От 
23 Дпст Проекційна ширина на рівні Ост Поперечний діаметр на рівні Ост 
24 Дпсст Проекційна ширина на рівні Осст Поперечний діаметр на рівні середини стегна 
25 Дпк Проекційна ширина на рівні Ок Поперечний діаметр коліна 
26 Дпнк Проекційна ширина на рівні Онк Поперечний діаметр на рівні низу колінної 

чашечки 
27 Дпг Проекційна ширина на рівні Ог Поперечний діаметр на рівні найширшого місця 

гомілки 
28 Дпщ Проекційна ширина на рівні Ощ Поперечний діаметр на рівні щиколотки 
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Таблиця 2 
Шаблон модної стилізованої фігури з рівнями 

0 – рівень підлоги; 
1 – висота верхівкової точки; 
2 – висота точки підборіддя; 
3 – висота точки основи шиї; 
4 – висота плечової точки 
5 – висота підпахових западин; 
6 – висота соскової точки; 
7 – висота точки основи грудних 
залоз; 
8 – висота лінії талії; 
9 – висота лінії стегон; 
10 – довжина ноги по внутрішній 
стороні; 
11 – висота середини стегна; 
12 – висота середини колінної 
чашечки; 
13 – висота низу колінної чашечки; 
14 – висота найширшого місця 
гомілки; 

 

15 – висота щиколоток 

 
Результати вимірів зображень фігур, зведено в таблиці. Результати зміни динаміки параметрів 

модних фігур представлені у вигляді графіків. Аналіз графіків показує, що немає взаємозв'язку між змінами 
окремих параметрів. Наприклад, зміна ширини талії носить плавний періодичний характер переходу від 
широкої до завуженої. У той же час зміна довжини від рівня стегон до рівня колін набагато більш 
динамічна. Періоди «збільшення-зменшення» змінюють один одного частіше, причому спостерігається 
загальна тенденція до подовження цієї ділянки, максимальна довжина ніг  модних фігур прослідковується не 
у 70-і р., як раніше вважалось, а у 2000-і роки. Зміна ж ширини плечей характеризується різкими піками 
збільшення ширини плечей, особливо яскраво це виражено в силуеті 80-х років. Максимально наближеними 
до росту у 8 модулів є фігури за 2010 – 2012 рр., вони відрізняються невеликою стилізацією. Динаміка зміни 
ростів стилізованих рисованих фігур представлена в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

Циклічність зміни відносних проекційних параметрів зросту жіночих рисованих фігур XX–XXI ст. 
 1920 р. 1930 р. 1940 р. 1950 р. 1960 р. 1970 р. 1980 р. 1990 р. 2000 р. 2010 р. 
max 981,82 959,09 854,55 804,55 854,55 927,27 895,45 922,73 1050,00 795,35 
с.з. 949,09 929,70 780,91 793,64 780,91 895,46 881,17 900,61 1015,45 774,55 
min 913,64 913,64 736,36 777,27 736,36 863,64 859,09 886,36 959,09 754,55 

 
Зміну проекційних параметрів висот рисованих жіночих фігур представлено в таблиці 4 і гістограмі 

на рисунку 2. 
 

Таблиця 4 
Зведена таблиця відносних проекційних висот жіночих рисованих фігур XX–XXI ст. 

 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
М 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В1 30,91 20,61 18,18 18,48 24,85 22,73 25,00 36,67 30,00 22,73 
В2 22,73 15,76 18,18 34,24 26,36 20,00 15,91 21,21 18,18 16,36 
В3 57,27 51,82 52,12 38,18 39,09 47,27 54,55 40,30 45,45 38,18 
В4 28,18 34,55 31,82 30,00 23,94 24,55 29,55 27,88 30,91 27,27 
В5+В6 81,82 76,36 80,61 73,64 70,00 90,91 88,64 77,58 81,82 61,82 
В7 90,91 87,88 83,64 84,24 74,55 85,45 86,36 82,73 88,18 80,00 
В8 161,52 141,21 124,55 114,55 100,00 125,46 114,94 120,91 140,91 97,27 
В9 96,67 102,12 101,82 79,39 90,91 101,82 98,38 106,36 112,73 80,91 
В10+В11 82,73 91,52 76,36 78,18 69,09 22,00 94,48 83,64 109,09 71,82 
В12 150,00 148,49 118,18 99,70 106,67 130,91 115,91 139,70 184,55 116,36 
В13 46,36 59,39 60,91 43,03 55,45 60,91 57,47 63,64 73,64 61,82 
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Рис. 2. Гістограма зміни залежності проекційних параметрів висот рисованих фігур XX–XXI ст. 

 
Формування баз даних формалізованих шаблонів модних фігур XX–XXI ст. 

У результаті досліджень групи зображень модних графічних фігур було встановлено ступінь 
відмінності параметрів графічної моделі фігури за періодами XX–XXI ст. З використанням середніх значень 
проекційних параметрів з таблиць 3, 4 були побудовані формалізовані шаблони модних фігур. На рисунку 3 
наведені отримані схематичні зображення модних жіночих фігур для різних періодів XX–XXI століття, що 
показують пропорційні (модні) акценти фігур і можуть бути використані як еталони для розпізнавання 
графічних образів фігур в ескізах моделей різних часових періодів. 

Розроблена система параметрів графічної моделі фігури, дозволяє визначати пропорції модної 
фігури на ескізі. Систему параметрів можна використати в комп'ютерній програмі для автоматичного 
виділення й розпізнавання рисованих фігур. 

 

 
Рис. 3. Приклади баз даних жіночих рисованих фігур XX–XXI ст.: 

1 ряд – база стилізованих графічних образів рисованих фігур (каталог); 
2 ряд – база абрисів стилізованих рисованих фігур; 

3 ряд – база формалізованих шаблонів рисованих фігур 
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Висновки 
Таким чином запропонована база даних дає можливість усунути ряд недоліків, що існували раніше 

у дизайн-проектуванні, а саме: 
1. Запропоновано ввести у базу даних не тільки ряди ретро моди, а і візуальні образи сучасної моди, 

що спростить процес проектування нової моделі та дасть можливість легко оновлювати базу даних. 
2. У базі даних поєднано три базові модулі, які у інших системах розглядаються окремо:  
1) художній ескіз моделі виробу, тобто графічна побудова фігури людини, стилізація зображення в 

одязі;  
2) формалізований художній ескіз моделі виробу, тобто проаналізований за відповідними 

проекційними параметрами; 
3) формалізований шаблон модної фігури. 
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Т.І. КУЛІК, О.П. БУРМІСТЕНКОВ, Б.М. ЗЛОТЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛИТТЯ СУЦІЛЬНО ПОЛІМЕРНОГО ВЗУТТЯ 
 
Стаття присвячена проблемам виготовлення суцільно полімерного взуття із термопластичних 

матеріалів, яке останнім часом набуває популярності через високі експлуатаційні властивості та можливість 
використання його у різноманітних спеціальних умовах. Проте на сьогодні не створено наукових основ 
виготовлення такого взуття. У статті наведене дослідження впливу технологічних параметрів процесу лиття 
на параметри розплаву полімеру в прес-формі при виготовленні виробів складної конфігурації. Розглянуто два 
варіанти заповнення прес-форми: коли впускні отвори у прес-формі знаходяться на ділянці з товстостінними 
елементами взуття та у місці, де формуються тонкостінні елементи. За рахунок правильного розташування 
впускних отворів у прес-формі та керування тиском і температурою лиття можна забезпечити необхідні 
параметри розплаву полімеру в порожнині прес-форми під час формування виливка, що призведе до підвищення 
якості виробів, що виготовляються. 

Ключові слова: суцільно полімерне взуття, лиття суцільно полімерних виробів, технологічні параметри 
процесу лиття. 
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TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF POLYMERIC FOOTWEAR MOULDING 
 
Abstract – The article is devoted to manufacturing of polymeric footwear with thermoplastic materials, which has recently 

become very popular. This direction is very promising today because of the high performance properties of such product and its possibility to 
be used in a variety special conditions. But today there are no established scientific principles of manufacturing such shoes. The article 
represents the research of moulding process parameters influence to parameters of polymer melt in the mould during the process of 
manufacture of complex configuration products. It is studied two options for filling the mould: when the intake vent in the mould are in an 
area with thick-walled elements shoes and in the place, where formed thin-walled elements. Due to the correct location of the inlet in the 
mould and controlling pressure and temperature of the moulding process we are able to provide the optimal parameters of the polymer melt 
in the mould cavity during moulding formation that will lead to higher quality products which is made. 

Keywords: polymeric footwear, moulding of plastic products, technological parameters of moulding process. 
 

Вступ 
Методом лиття під тиском з термопластів виготовляють такі види суцільно полімерного взуття, як 

чоботи, чобітки, калоші, сандалети, а також різні види взуття спеціального призначення – для спортсменів, 
медиків, взуття для басейну та дайвінгу тощо. У суцільно полімерному взутті вдало поєднуються гігієнічні, 
експлуатаційні та естетичні властивості. Таке взуття є легким, водонепроникним, досить міцним та, при 
необхідності, може надійно захищати  власника від різних несприятливих  умов оточуючого середовища. 
Крім того, з такого взуття можна легко видаляти забруднення та навіть дезінфікувати його, що майже 
неможливо зробити з текстильним та шкіряним взуттям.  

Завдяки новим сучасним матеріалам, що використовуються при виготовленні, суцільно полімерне 
взуття є зручним та комфортним у використанні – воно м’яке, пружне, добре амортизує, не натирає ноги, не 
ковзається. І, якщо раніше суцільно полімерне взуття використовувалося лише для специфічних цілей, то 
останнім часом люди все частіше використовують його у якості повсякденного – дома, на вулиці, на роботі. 
Крім звичних для всіх гумових чобіт та шльопанців, з’явився великий асортимент “веселого” дитячого та 
молодіжного взуття і, навіть, досить стильного взуття для дорослих (рис. 1).  

Беззаперечним лідером у виробництві суцільно полімерного взуття на світовому ринку є компанія 
«CROCS» (США). Продукція цієї компанії досить дорога, проте, незважаючи на це, попит на неї збільшується 
з кожним роком. В Україні цільнолите взуття випускається рядом компаній, проте вони спеціалізуються 
переважно на виробництві гумових чобіт та сланців і не мають великого асортименту моделей.  

Отже, виробництво взуття з пластичних мас є перспективним напрямом розвитку асортименту 
взуття як загального, так і спеціального призначення, а розвиток наукових основ його проектування 
сприятиме інтенсивному розвитку даного напряму в Україні. 

Постановка завдання 
Отримання взуття методом лиття під тиском з термопластичних матеріалів включає пластикацію та 

плавлення гранульованого полімеру у литтєвий машині, впорскування розплаву під високим тиском у прес-
форму та остаточне формування виробу при охолодженні полімеру у формі [1]. Цим методом можна 
отримати як взуття з верхом з текстилю й інших матеріалів, так і суцільно полімерне взуття. При цьому для 
суцільно полімерного взуття може застосовуватися одношарове та багатошарове лиття. Матеріалами для 
лиття взуття є пластифіковані композиції полівінілхлориду, термоеластопласти, етилвинилацетат та інші. На 
якість взуття, зокрема на міцність зв'язку полімеру у місцях стиків, істотний вплив чинять такі технологічні 
параметри, як температура і тиск розплаву, час заповнення форми. Міцність зв'язку знижується при 
збільшенні тривалості заповнення форми. Отже, визначення необхідних геометричних параметрів прес-
форми та встановлення відповідних технологічних параметрів процесу лиття може суттєво підвищити якість 
готових виробів. 
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Рис. 1. Асортимент суцільно полімерних взуттєвих виробів 
 
При виготовленні суцільно полімерного взуття методом лиття під тиском в прес-формі відбувається 

формування товстостінних елементів, таких, як підошва, і тонкостінних, таких як верх. Визначити 
технологічні параметри процесу лиття можна лише на основі аналізу процесів заповнення прес-форми з 
урахуванням послідовності заповнення відповідних елементів оформлення. 

 
Результати досліджень 

Розглянемо два можливі варіанти послідовності заповнення елементів оформлення для 
товстостінних та тонкостінних частин литого виробу (рис. 2). 

При центральному розміщенні впускного ливника заповнення оформлюючої порожнини прес-
форми відбувається у дві стадії. У випадку а спочатку заповнюється половина форми для верху, потім – 
половина для підошви, а у випадку б – навпаки. 

Середня швидкість заповнення у кожній з частин буде: 

BH
Qv = , (1)

де  Q  – витрата розплаву м3/с;  
B – поперечний розмір виробу, м;  
H – висота прес-форми, м. 
 

 
а      б 

Рис. 2. Варіанти послідовності заповнення оформлюючих елементів для товстостінних та тонкостінних частин при 
одношаровому литті суцільно полімерного взуття 

 
Час течії розплаву в оформлюючому елементі: 

v
xt x = , (2)

де  x  – поточна координата (довжина течії) м;  
v – швидкість течії розплаву, м2/с.  
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З урахуванням (1) і (2) відоме розв’язання [2] рівняння теплопровідності для потоку розплаву буде 
мати вигляд: 

( ) ww TTTx
Q

gBH
H
yT +−








−






= 0expcos4
π

π
, (3)

де  y  – поточна координата по висоті прес-форми; 

2

10
H

ag = ; a  – температуропровідність розплаву; 

0T  – початкова температура розплаву на вході у прес-форму (температура лиття), К; 

wT  – температура прес-форми, К. 
Середнє значення температури розплаву в потоці дорівнюватиме: 
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Після інтегрування і перетворень (4) отримаємо: 

( ) wwз TTTх
Q

gBHkТ +−







−= 0exp , (5)

де k  – коефіцієнт, який враховує величину похибки визначення температури. 
Формула (5) дозволяє простежити зміну температури розплаву в процесі заповнення будь-якої з 

частин прес-формі. На рис. 3 пунктирною лінією показана зміна температури розплаву при заповнені прес-
форми згідно з варіантом а, а суцільною – згідно з варіантом б на рис. 2 за початкових умов: 1=k ; 

210−=ПН м; 3102 −⋅=ВН м;  5000 =Т  К, 210−=В м і 61060 −⋅=Q м3/с. 
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Рис. 3. Зміна температури розплаву в процесі заповнення прес-форми 

 
Згідно з розрахунками за формулою (5), середня температура розплаву при заповненні форми з 

підошви виробу становить 481 К, а при заповненні з верху взуття – 463 К, що підтверджується графіками на 
рис. 3.  

Для визначення витрат тиску скористаємось отриманою раніше формулою [3]: 

( )
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Q

Р w
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n

µ , (6)

де  Р  – тиск на вході в прес-форму, Па; 0µ  – коефіцієнт консистенції розплаву, Па⋅с. 
На рис. 4 пунктирною лінією показана зміна витрат тиску при заповненні прес-форми згідно з 

варіантом а, а суцільною – згідно з варіантом б на рис. 2 за тих самих початкових умов, що й для рис. 3.  
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Рис. 4. Зміна витрат тиску в процесі заповнення прес-форми 

 
Згідно з формулою (6) і рис. 4, середні витрати тиску при заповненні прес-форми з підошви 

становлять 2,535 МПа, а з верху – 8,937 МПа.  
Нижчому тиску лиття відповідає нижча споживана потужність литтєвого агрегату, яка визначається 

як добуток витрат тиску лиття і витрати розплаву. 
Отже, виходячи з розрахунків, можна зробити висновок, що у процесах виготовлення суцільно 

полімерного взуття вища температура розплаву при заповненні прес-форми згідно з варіантом б на рис. 2 
зумовлює нижчі внутрішні напруження у виробі і менші втрати тиску лиття у порівнянні з варіантом а. 

 
Висновки 

Отримані результати свідчать про те, що при проектуванні прес-форм для лиття під тиском 
необхідно забезпечувати розташування впускних отворів у частинах, в яких здійснюється формування 
товстостінних частин виробів, наприклад, у підошвах або каблуках. Проте така компоновка прес-форми 
може призвести до переохолодження розплаву в місцях, де відбувається формування тонкостінних 
елементів, таких як верх взуття, що, у свою чергу, призведе до зниження міцності стиків у місцях зустрічі 
фронтів розплаву. Тому для розробки методики проектування прес-форм для виготовлення суцільно 
полімерного взуття необхідні подальші дослідження процесу заповнення з використанням сучасних 
комп’ютерних методів моделювання, які забезпечують високий ступінь точності розрахунку параметрів 
розплаву при виробництві литих виробів складної форми у легкій промисловості. 

Таким чином, удосконалення процесу проектування прес-форм для виготовлення суцільно 
полімерного взуття на основі аналізу процесів течії розплавів полімерів з урахуванням силових та 
енергетичних параметрів литтєвого обладнання створить умови для енергозбереження в галузі та 
підвищення якості готової продукції. 
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РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРИСТОСУВАННЯ  
ДЛЯ БАЗУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХУ ВЗУТТЯ 

 
Дана робота присвячена розробці пристрою для автоматизації процесів складання заготовок верху 

взуття, а саме процесу базування деталей легкої промисловості. Розроблено технологічний процес базування 
деталей та виготовлено пристрій, на якому він виконується. 

Ключові слова: технологічний процес, базування, деталі верху взуття. 
 

P.S. MAYDAN, S.L. HORIASHCHENKO 
Khmelnytskyi national university, Ukraine 

 
DESIGN OF UNIVERSAL DEVICE FOR BASING DETAILS OF FOOTWEAR UPPERS 

 
Abstract – The aim of research – to design a device for automatization process assembling of shoe uppers, specifically basing 

process of light industry details.  
According to the research of geometrical parameters and conditions based raised the task to develop device for basing details of 

footwear of different sizes. Automating the process of assembling footwear based on the analysis the technological process and kinematics 
that simplify basing high-quality details regardless of their shape and size, before assembly in shoe uppers. 

The device allows the base parts of different sizes one model. Along with versatility, adaptations improve the accuracy of basing, 
bringing value the inevitable based errors to precision manufacturing based components. Also this device allows basing of at least three 
details relative to each other. 

Was designed and manufactured the universal device and method basing details of footwear uppers before their assembling into 
the shoe uppers, which reduces the error matching parts and eliminate the human factor that generally lead to higher end quality footwear 
and its competitiveness. 

Keywords: technological process, basing, details of footwear uppers. 
 

Вступ 
Взуттєва промисловість України працює в умовах жорсткої конкуренції, яка обумовлена появою на 

вітчизняному ринку потужних західних та східних виробників. На сьогодні у сфері виробництва взуття 
переважають малі та середні підприємства, які швидко орієнтуються на ринкову зміну моделей та 
асортименту. 

Однією з умов підвищення конкурентоспроможності продукції є зниження її собівартості, що 
досягається застосуванням концепції автоматизації виробництва. Проте пряме використання 
автоматизованого обладнання, розрахованого на стабільний асортимент, не забезпечує мобільність 
асортименту і гнучкість технологічного процесу. 

Тому одним із пріоритетних напрямків досліджень у взуттєвій галузі є розробка теорії 
автоматизованого складання плоских вузлів взуття. Задачі цього аспекту з позиції розгляду способів 
базування деталей при їх орієнтації вирішувались науковими школами професора Г.А. Піскорського та 
професора Л.А. Тонковида. 

Аналіз досліджень та публікацій 
За результатами дослідження геометричних параметрів і умов базування [1–5] постало завдання 

розробити пристосування для базування деталей верху взуття (ДВВ) різного розміру. Автоматизація 
процесу складання верху взуття базується на аналізі технологічного процесу та кінематики, що спростить 
якісне базування деталей, незалежно від їх форми та розмірів, перед складанням у ЗВВ. 

Формулювання цілей статті 
В даній роботі розглядається процес автоматизованого базування декількох деталей верху взуття та 

пристосування для його якісного виконання. 
Виклад основного матеріалу досліджень 

Першим етапом розробки пристосування для базування деталей верху взуття було створення 
технологічного процесу базування. З аналізу [6, 7] виявлено, що існує два методи розташування центрів 
осей координат при базуванні деталей, аналітичні дослідження дозволили визначити найбільш точний 
метод. Це метод в якому центри осей координат розташовані в лівому куті деталей. На основі цього методу 
розроблено схему нового технологічного процесу базування деталей (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема технологічного процесу базування ДВВ: а – завантаження основної деталі; б – збазування деталі в базуючих 
елементах; в – завантаження решти деталей; г – взаємне базування деталей; 1 – основа; 2 – основна деталь; 3 – нерухомий 

базуючий елемент; 4 – рухомі базуючі елементи; 5 – деталі 
 
Першим кроком цього методу є завантаження базової (основної) деталі у пристосування, у нашому 

випадку це союзка. Потім відбувається ручне базування деталі відносно базуючих елементів, два з яких є 
рухомими і один стаціонарним. Наступним кроком є завантаження решти деталей у пристосування, ці деталі 
базуються відносно основної, вже збазованої, деталі та ще двох базуючих елементів. В якості базуючих 
елементів використовуються лазери. 

Розміри робочого поля пристосування обирались виходячи з максимального розміру взуття. 
Максимальний розмір взуття – 350 мм [8], отже величина робочого поля пристосування 400х400 мм. 
Максимальна товщина деталі як нормативна обирається з довідника – 2 мм [8]. Решту розмірів 
пристосування вибираємо виходячи з конструктивних міркувань: висота – 6 мм з урахуванням вимог до 
затягування стібка, висота розташування лазерів, в межах 200–300 мм (може змінюватись відповідно до 
потреби). 

Пристосування для базування (рис. 2) складається зі станини 1, жорстко закріпленої в опорі 3, 
розташованого на станині повзуна 2 та закріпленої на повзуні основи 4, плити 5, кутників 6, на яких 
кріпляться базуючі елементи 7 та крокових двигунів 9, за допомогою яких передається рух через 
циліндричні зубчасті передачі 8 кутникам. Повзун 2 використовується для надійності конструкції і 
зниження навантаження на різьбове з’єднання вісі, яка знаходиться в середині в станині 1.  

Базуючі елементи розташовані в одній горизонтальній площині, один з них стаціонарний, інші 
жорстко закріплені на кутниках 6, з яких створена базуюча рамка. Базуючі елементи 7, які розміщені на 
кутниках, за допомогою гвинтових осей з’єднаних з кроковими двигунами, можуть змінювати положення.  

Для забезпечення автоматизації процесу базування ДВВ пристрій керування кроковими двигунами, 
які рухають базуючі елементи, складається з цифрової та аналогової частини [9]. 
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Рис. 2. Загальний вигляд пристосування для базування деталей ЗВВ: 1 – станина; 2 – станина повзуна 3 – опора; 4 – повзун 

основи; 5 – плита; 6 – кутники; 7 – крокові двигуни; 8 – базуючі елементи 
 
Основною частиною пристрою (цифровою частиною) є мікроконтролер. Мікроконтролер [10] – це 
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електронний пристрій, що здатний виконувати програму користувача, що зберігається у постійний 
запам’ятовуючий пристрій (ПЗП), а результат виконання програми – робочі та проміжні дані зберігати в 
оперативній пам’яті.  

В складі мікроконтролера є ЕППЗП (EEPROM) для зберігання даних, вміст яких змінюється в 
процесі роботи пристрою, але є необхідність зберігати їх вміст не тільки при роботі контролера, а також 
пам’ятати їх під час вимкнутого живлення пристрою. До таких даних відноситься тривалість імпульсів 
керування кроковими двигунами, послідовність комутації виводів крокових двигунів, розмірність робочої 
площадки, а також інші службові значення. 

Робота пристрою відображується на рідинно-кристалічному індикаторі (LCD-дисплей), на якому 
можна побачити процес виконання роботи пристрою. 

Керування пристрою відбувається шляхом взаємодії оператора з пристроєм через клавіатуру або 
через інтерфейс до персонального комп’ютера. 

Блок живлення разом з силовими ключами та датчиком початкової позиції двигунів утворює 
аналогову частину пристрою. 

Окремою важливою частиною пристрою є датчик початкової позиції двигунів. Перед цим датчиком 
ставиться задача виявлення двигунів у початковому положенні в координаті (0,0) [11]. 

Оскільки кроковий двигун не має зворотного зв’язку за своїм положенням в просторі і можлива 
ситуація вимикання живлення в процесі роботи пристрою, то пристрій може бути у довільному положенні 
при включенні живлення [11]. Тому цей датчик дозволяє визначити поточне значення двигунів і допомогти 
скоригувати позицію у початковому стані. 

Для зменшення маси розроблюваного пристосування матеріалом, з якого виготовлено деталі 
обирається алюміній АД31 ГОСТ 8617-81. 

Базування ДВВ відбувається наступним чином. Перед виконанням основних операцій процесу 
базування і закріплення деталей додатково виконується група допоміжних операцій, що пов’язані з 
визначенням раціональної кількості і розміщення базуючих елементів. Для цього одна з деталей 
найменшого розміру конкретної моделі встановлюється на плиту 5, на якій нерухомий базуючий елемент 
(лазер) вказує початкову точку для базування. Деталь встановлюється на цю точку лівим нижнім кутом. 
Базуючі елементи 7 розташовуються у відповідності до розмірів та форми деталі таким чином, щоб 
забезпечити високу якість базування деталей. Базуючі елементи розташовані в одній горизонтальній 
площині, один з них стаціонарний, а інші закріплені з можливістю зміни власного положення. При зміні 
розміру деталі відбувається коректування положення рухомих базуючих елементів за допомогою крокових 
двигунів 9, зв’язаних через циліндричні зубчасті передачі 8 та підшипники, з кутниками 6, на яких жорстко 
закріплені базувальні елементи 7. Відомо, що розміри однієї моделі взуття збільшуються з однаковим 
кроком, наприклад для союзок чоловічих напівчобіт цей крок складає 5,7 мм [8]. Тому рухомі базуючі 
елементи переміщаються на попередньо заданий крок, зберігаючі пропорції деталей. За тим же принципом 
відбувається коректування положення базуючих елементів при зміні форми деталі з одної на іншу, з 
подальшим врахуванням її зміни типорозміру на певний крок.  

Для стабілізації пристосування та зниження навантаження на різьбове з’єднання використовується 
повзун 2, який сприймає на себе частину навантаження. Він також дозволяє зміщувати рамку з базуючими 
елементами в горизонтальній площині.  

За допомогою пристосування, що пропонується можливе базування деталей різної форми. Це 
досягається індивідуальним для деталей кожної моделі взуття визначенням положення базуючих елементів 
7. Крім того, пристосування дозволяє базувати деталі різних розмірів однієї моделі. Поряд з 
універсальністю, пристосування підвищить точність базування, наближаючи величину неминучої похибки 
базування до точності виготовлення деталей, що базуються. Також дане пристосування дозволить 
проводити базування мінімум трьох деталей одна відносно одної. 

Висновки 
Базуючись на розроблених математичних залежностях процесу базування ДВВ, які враховують 

взаємне розташування осей координат, похибки виготовлення деталей та похибки їх встановлення, було 
розроблено та виготовлено універсальне пристосування та спосіб базування ДВВ перед їх складанням у 
заготовку, який дозволяє знизити похибки спряження деталей і виключити людський фактор, що в цілому 
призведе до підвищення кінцевої якості взуття та його конкурентоспроможності. 
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СИСТЕМА ANTI-PLAGIARISM  ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ  

ПЛАГІАТУ В НАВЧАЛЬНІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Здійснено опис функціонуючої системи перевірки текстів на плагіат Anti-Plagiarism, яка реалізує 

авторські алгоритми виявлення плагіату. Система забезпечує пошук та виявлення плагіату у власній базі даних 
та у Word Wide Web. Результатом роботи системи є наочне представлення звітів з зазначенням проценту 
плагіату, проценту помилок, кількістю символів та лексем тексту, що перевіряється, кількістю та процентами 
співпадіння символів та лексем, а також джерел плагіату, якщо він виявлений.  

Ключові слова: плагіат, перевірка текстів на плагіат, система запобігання плагіату Anti-Plagiarism. 
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ANTI-PLAGIARISM SYSTEM AS A TOOL FOR PLAGIARISM PREVENTING  

IN EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES 
 
Abstract – The purpose of this publication is familiarization with the principles of the system in check for plagiarism Anti-

Plagiarism and highlight the possibilities of its use as the option improve the quality of teaching and research activities in educational 
institutions. 

Done description of a functioning system in check for plagiarism Anti-Plagiarism, which implements algorithms to detect 
plagiarism copyright. The system provides search and detect plagiarism in its own database and Word Wide Web. The result of the system is 
a visual representation of reports indicating the percentage of plagiarism, the percentage of errors, the number of symbols and tokens of text 
to be checked, the number and interest matching symbols and tokens, as well as sources of plagiarism, as he discovered. 

Given global trends, it can be argued that the use of alternative systems for the prevention of plagiarism in education and research 
activities of educational institutions there. Today it is a necessity, not a wish. Experience of Anti-Plagiarism, which is the development of the 
Khmelnytsky National University, demonstrates the effectiveness of such systems to enhance the learning process. Good functionality of 
accumulated database of educational institutions are connected and allows users to position the system Anti-Plagiarism as one of the best 
systems to prevent plagiarism presented to the user. 

Keywords plagiarism checking texts on plagiarism, plagiarism prevention system Anti-Plagiarism. 
 
Актуальність теми. Актуальною задачею, що стоїть на теперішній час перед вищими освітніми 

закладами, є підвищення якості освіти. Тенденції розвитку сучасного суспільства, а саме перехід до 
інформаційного суспільства зумовлюють необхідність широкого використання інформаційно-
комунікаційних технологій у освіті. Доступність інформаційно-комунікаційних технологій та їх широке 
застосування в навчальному процесі надають багато нових можливостей та переваг, але в той же час досить 
гостро постає проблема плагіату в роботах студентів та викладачів.  Цьому сприяє наявність текстових 
матеріалів в електронному форматі та доступність мережі Інтернет. Копіювання та вставка фрагментів, або 
навіть цілих текстів тепер може бути виконана за допомогою кількох простих операцій «мишею». 

З юридичної точки зору, плагіат представляє собою одну з форм протиправної поведінки і залежно 
від ступеня суспільної загрози тягне за собою різні види юридичної відповідальності. Найчастіше плагіат 
виражається у публікації під своїм ім’ям запозиченого твору або запозичених ідей, як цілих так і фрагментів, 
без зазначення джерела запозичення. Ознакою плагіату є присвоєння авторства, тоді як неправомірне 
використання, публікування, копіювання творів, що охороняються авторським правом само по собі не є 
плагіатом, а є іншим порушенням авторського права, що називається піратством.  

Коли перед людиною стоїть творча задача не можна бути абсолютно впевненим, що при її 
виконанні людина не буде копіювати-вставляти в певні місця чужу інформацію, видаючи її за свою. 
Копіювання-вставка набагато простіше ніж творчість, тому спокуса використати чужі результати є досить 
великою. Це стає ключовою проблемою для бізнесу та освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В теперішній час проблема плагіату повстала досить 
гостро. Зокрема, про це свідчать події в різних країнах світу. Так, у 2012–2013 року в Росії спалахнула низка 
скандалів, що призвела до рішення щодо необхідності термінового впровадження інформаційної системи, 
яка забезпечить перевірку на плагіат дипломних робіт випускників вищих навчальних закладів та дисертацій 
на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук [1]. У Німеччині, на тлі скандалу про плагіат у 
дисертації міністра освіти та наукових досліджень, був запущений сайт www.politplag.de, де можна за певну 
плату перевірити роботу певного політика [2]. Вища освіта України не стоїть осторонь цих проблем. Цій 
проблемі присвячена низка публікацій [3–5] в яких описані моделі систем запобіганню плагіату та 
здійснений аналіз існуючих систем, але чомусь не представлена одна  з успішно функціонуючих систем – 
система Anti-Plagiarism. 

Мета даної публікації – це ознайомлення з принципами роботи системи перевірки текстів на 
плагіат Anti-Plagiarism та висвітлення можливостей її використання як інструменту підвищення якості 
навчального процесу та наукової діяльності у закладах освіти.  

Основна частина.  Для вирішення проблеми плагіату в навчальному процесі та науковій діяльності 
в Хмельницькому національному університеті було прийнято рішення залучити власні ресурси. В 2008 році 
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почалася розробка системи Anti-Plagiarism. Система Anti-Plagiarism спочатку розроблялася як відкрита 
система. Проект системи Anti-Plagiarism та програмне забезпечення знаходиться за адресою 
http://ikc2.tup.km.ua. За даною адресою можливо отримати програмне забезпечення та технічний супровід.  

З 2010 року, після попереднього тестування, система Anti-Plagiarism використовується у 
Хмельницькому національному університеті для перевірки результатів дипломного проектування. 
Практичне застосування системи показало наступні результати – в першій рік застосування було виявлено 
до 30 % випадків плагіату, на другий рік – 2–3%, на третій рік – поодинокі випадки, що свідчить про 
відчутний ефект підвищення якості результатів дипломного проектування. 

Система Anti-Plagiarism є досить простою у використанні і не потребує попереднього навчання для 
роботи з нею. Тобто, для перевірки своєї роботи на плагіат, цією системою може скористатися будь-хто, як 
досвідчений користувач комп’ютера, так і людина, що не досить добре володіє комп’ютером. Застосування 
системи Anti-Plagiarism дозволяє здійснювати перевірку дипломних проектів і робіт студентів; здійснювати 
перевірку дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів; здійснювати перевірку наукових та 
методичних праць викладачів; здійснювати перевірку програмного коду написаного різними мова 
програмування (C, C++, C#, Java тощо) в дипломах, результатом яких є програмний продукт; виявляти 
випадки плагіату; виявляти навмисно перекручений текст;запобігати випадкам порушення законодавства та 
настанню юридичної відповідальності. 

Розглянемо основні принципи роботи системи Anti-Plagiarism. 
Система Anti-Plagiarism є мультиплатформенною системою і може бути використана в різних 

операційних системах (Windows, Linux, Solaris, Unix тощо). Програмне забезпечення системи Anti-
Plagiarism розроблено з використанням мови Java і клієнт-серверних технологій (рис. 1). В системі Anti-
Plagiarism можна здійснювати перевірку текстів будь-якою мовою. Також, в системі можна залежно від 
побажань користувачів встановлювати граничний рівень плагіату та помилок. 
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Admin 

AP 
Server DB 

 
Рис. 1. Використання клієнт-серверних технологій у системі Anti-Plagiarism 

 

 
Рис. 2. Порівняння представлених матеріалів з матеріалами, розміщеними у Word Wide Web за двома алгоритмами 

 
Система Anti-Plagiarism дозволяє здійснювати багатоваріантну перевірку представленого матеріалу. 

Так, спочатку відбувається перевірка на плагіат у власній базі даних, що цілком достатньо для робіт 
студентів. А тоді, за потребою, можна здійснити порівняння представлених матеріалів з матеріалами 
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розміщеними у Word Wide Web, що є доцільним для перевірки дисертаційних робіт та наукових робіт 
викладачів. Порівняння представлених матеріалів з матеріалами розміщеними у Word Wide Web 
здійснюється одразу за двома оригінальними алгоритмами (рис. 2). Результат перевірки у Word Wide Web 
представлений на рис. 3. 

В системі Anti-Plagiarism є два типи користувачів: адміністратор та користувач. Вони дещо 
різняться, але не суттєво. Так, користувач адміністратор може здійснювати введення текстів на перевірку, 
отримувати повний звіт по введеному тексту та може проглядати всі роботи по університету (рис. 4). 
Натомість простий користувач може здійснювати введення текстів на перевірку, отримувати обмежений звіт 
та переглядати тільки ті роботи, які були введені безпосередньо ним. 

 

 
Рис. 3. Результат перевірки матеріалів на плагіат  у Word Wide Web 

 

 
Рис. 4. Вікно адміністратора системи для аналізу введених текстів 

 
Розглянемо послідовність дій для перевірки документів на наявність плагіату: 
1. Запуск програми виконується за допомогою ярлика Anti-Plagiarism на робочому столі або з сайту 
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http://ikc2.tup.km.ua. 
2. Для входу в програму необхідно вказати логін і пароль. 
3. Після входу в систему (рис. 5) введення даних виконують за такою послідовністю: 
 

 
Рис. 5. Введення даних в систему Anti-Plagiarism для здійснення перевірки 

 
1) відкривається вікно для вводу роботи, що перевіряється; 
2) водяться всі файли (формат *.rtf, *.doc, *.docx, *.pdf) по даній роботі; 
3) вказується назва роботи; 
4) вказується автор(а), керівник(и), консультант(и), опонент(и); 
5) робота додається в базу даних; 
6) закривається  вікно для вводу роботи, що перевіряється; 
7) здійснюється аналіз вибраної роботи; 
8) виводиться детальний звіт вибраної роботи. 

В результаті перевірки адміністратору доступне вікно з детальним звітом вибраної роботи (рис. 6), в 
той же час користувачу доступне вікно зі звітом з вибраної роботи, в якому виводиться процент плагіату, 
процент помилок, кількість символів, кількість лексем, кількість та процент співпадіння символів та лексем, 
а також джерела плагіату, якщо він знайдений (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Детальний звіт перевіреної роботи (вікно адміністратора) 
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Рис. 7. Звіт перевіреної роботи (вікно користувача) 

 
На теперішній час існує ціла низка програм та сервісів, що здійснюють перевірку текстів на плагіат: 

Антиплагиат (www.antiplagiat.ru); Істіо (istio.com);  FindCopy (findcopy.ru); Miratools (miratools.ru), eTXT 
Антиплагиат (www.etxt.ru/antiplagiat/); Advego Plagiatus (advego.ru); Double Content Finder (TextBroker.ru). 
Але всі зазначені системи мають низку недоліків, що вказують на їх недосконалість [3, с.145]. 

Порівняємо систему Anti-Plagiarism з найбільш відомою комерційною розробкою серед країн СНД 
системою Антиплагиат (www.antiplagiat.ru),  розробленою ЗАО «Форексис» Росія. З таблиці 1 видно, що 
система Anti-Plagiarism має набагато кращий функціонал.  

 
Таблиця 1 

Порівняння та основні відмінності систем перевірки на плагіат 

№ Опис Анти-Плагиат ЗАТ 
«Форексис» Росія 

Anti-Plagiarism 
ХНУ, Україна 

1 Перевірка та корегування при заміні літерного 
складу слова - + 

2 Захист від введення додаткових або заміни 
знаків пунктуації - + 

3 Захист від введення додаткових символів - + 

4 Захист від пошкодження літерного складу 
слова - + 

5 Перевірка граматичних помилок - 
+ 

одночасно за трьома 
вказаними словниками 

6 Перевірка за мінімальним обсягом  - + 

7 Захист від вводу пустого тексту чи тексту 
пошкодженого при зміні кодування - + 

8 Об’єм передачі даних для аналізу 1:1 1:1000 

9 Перевірка документів, що мають розмір файлу 
більше ніж 100 Мб - + 

10 Перевірка на плагіат по всій базі даних Обмежено типом 
підключення Не обмежується 

11 Перевірка документів у форматі *.rtf, *.doc, 
*.docx, *.pdf - + 

12 Перевірка вихідного коду C, C++, C#, Java 
тощо - + 

13 Вартість, грн. 5400 3000 
 
Для отримання доступу до системи Anti-Plagiarism необхідно пройти реєстрацію. Для цього на 

електронну адресу необхідно надіслати наступну інформацію: повну назву навчального закладу; адресу  
навчального закладу; кількість логінів та їх тип (користувач / адміністратор); для кожного логіну вказати 
повні данні відповідального (П.І.Б., контактний телефон, E-Mail, факультет, кафедра тощо), тип версії 
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потрібної для використання. Система Anti-Plagiarism доступна у таких версіях (таблиця 2). 
 

Таблиця 2 
Тип версій системи Anti-Plagiarism, доступних для використання 

Anti-Plagiarism № Опис послуги Trial university Trial personal Standart Premium 
1 Кількість користувачів 1 1 5 Необмежено 
2 Перевірка документів в 

форматах *.rtf, *.doc, 
*.docx, *.pdf 

+ + + + 

3 Перевірка програмного 
коду C, C++, C#, Java 
тощо 

включається 
при потребі 

включається 
при потребі + + 

4 Повний аналіз в Word 
Wide Web + + + + 

5 Користувач «Admin» - - 2 необмежено 
6 Користувач «User» 1 1 3 необмежено 
7 Оновлення версій + + + + 
8 Ліцензія 60 днів або 10 

документів 
60 днів або 10 
документів 

1 рік 
2 роки 
5 років 

1 рік 

 
На сьогодні з сервера проекту завантажено більше ніж 40 000 копій програмного забезпечення Anti-

Plagiarism. Користувачами системи Anti-Plagiarism  є більше 370 освітніх закладів з усього світу. У 2012 р. 
після врахування побажань користувачів була створена глобальна система з загальною базою документів та 
системою адміністрування доступу до результатів аналізу документів, що дозволило значно прискорити 
аналіз документів та якість визначення плагіату. Попередні версії досі використовуються різними 
навчальними закладами з точки зору достатності аналізу тільки робот у окремому навчальному закладі, або 
навіть на окремих факультетах чи кафедрах. Тобто, якщо раніше впровадження даної системи відбувалося в 
рамках однієї установи, то на теперішній час завдяки загальній базі даних формується єдиний 
інформаційний простір між різними освітніми установами, під'єднаними до системи.  

Система Anti-Plagiarism є університетською розробкою, тобто розробником і користувачем є одна 
організація, що забезпечує найбільш повне врахування та задоволення потреб користувачів. Система 
розвивається паралельно з розвитком та поширенням інформаційно-комунікаційних технологій. Так,  в 
поточному році планується вдосконалення системи шляхом інтегрування її в соціальну мережу Facebook, 
користувачами якої є приблизно мільярд осіб (рис. 8)   
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Рис. 8. Інтеграція системи Anti-Plagiarism у Facebook  
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Це надасть додаткові переваги і користувачам, і розробникам. Для користувачів – це можливість 
завантажувати і використовувати систему не покидаючи свого робочого місця. Для розробників це суттєве 
скорочення витрат на обслуговування системи, таке впровадження дозволить скороти витрати на 
адміністрування на 70%, та звільнити базу даних адміністрування,  від даних користувачів, які займають 
приблизно 30 % бази даних. 

 
Висновки 

Враховуючи загальносвітові тенденції, можна стверджувати, що альтернатив застосуванню систем 
запобігання плагіату у навчальному процесі та у науковій діяльності освітніх закладів немає. На 
сьогоднішній день це є необхідністю, а не побажанням. Досвід використання системи Anti-Plagiarism, що є 
розробкою Хмельницького національного університету, доводить  ефективність використання таких систем 
для підвищення якості навчального процесу. Оптимальні функціональні можливості системи, накопичена 
база даних, кількість під’єднаних освітніх закладів та користувачів дозволяє позиціонувати систему Anti-
Plagiarism як одну з кращих систем запобігання плагіату представлених користувачу.  
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РОЛЬ РІЗНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
У ФОРМУВАННІ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОТОВИХ ШКІР 

 
В роботі визначено вплив різнофункціональних додублювально-наповнювальних матеріалів на якість 

готових шкір та оптимізовано витрати  матеріалів при комплексному додублюванні-наповнюванні шкіряного 
напівфабрикату. Показано роль акрилових та мінеральних наповнювачів, синтанів та рослинних дубителів у 
формуванні широкого комплексу фізико-хімічних, деформаційних та гігієнічних властивостей. Доведено, що 
використання модифікованих дисперсій монтморилоніту для наповнювання шкіряного напівфабрикату при 
суміщенні обробки з додублюванням-наповнюванням різнофункціональними матеріалами сприяє покращенню 
показників формування структури дерми, фізико-механічних, гігієнічних властивостей та дозволяє скоригувати 
загальну витрату додублювачів та наповнювачів за рахунок зменшення витрат синтанів та рослинних 
дубителів, а також забезпечує отримання якісних показників готових шкір відповідно до вимог стандарту. 

Ключові слова: виробництво шкір, матеріали, формування, структура дерми, властивості, 
додублювання, наповнювання, процес, якість, показник. 
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INFLUENCE OF MULTIFUNCTIONAL MATERIALS IN FORMATION OF QUALITATIVE LEATHER  
 
Abstract – the influence of multifunctional materials for retanning-filling processes on leather quality indices has been studied. 

The optimum expense multifunctional materials has been established.  
The role of acrylic and mineral filling, synthetic and vegetable tannins in formation of physic-chemical deformation and hygienic 

properties was shown. The filling of a semi-finished item by the modified montmorillonite has been suggested. To improve diffusion and 
uniformity of filler distribution in derma structure, the modification with sodium polyphosphate has been carried out. It has been shown that 
filling with natural minerals allows to improve the formation of derma volume, to increase leather softness, elasticity, resiliency, suppleness 
and resistance to mechanical actions. The use of modified dispersion of montmorillonite for filling semi-finished item with multifunctional 
materials allows to optimize the whole amounts of retaining and filling materials. Effective use of modified dispersion montmorillonite 
allows to decrease the amounts of syntans and vegetable tannin and as well allows to obtain the quality properties of leather.  

The used of modified montmorillonite for retanning-filling processes increase efficiency of use of retanning materials and quality 
of ready production. 

Keywords:  leather manufacturing, materials, formation, derma structure, properties, retanning, filling, process, quality, index. 
 

Вступ 
Сучасні технології виробництва шкір для верху взуття передбачають суміщене виконання 

наповнювання та додублювання з застосуванням широкого спектру різнофункціональних матеріалів. Така 
особливість обумовлена необхідністю якісного формування структури дерми з подальшим створенням 
комплексу необхідних властивостей готових шкір, що включає фізико-механічні, деформаційні, споживчі, 
гігієнічні показники тощо.  

Аналіз доступних літературних джерел [1–5] виявив, що для досягнення позитивного результату 
доцільним є комплексне додублювання-наповнювання розчинами або дисперсіями полімерів, синтетичними 
й рослинними дубителями, аміно- та дициандіамідними смолами, неорганічними та органічними 
наповнювачами, тощо. В даному випадку загальна витрата додублювально-наповнювальних матеріалів 
складає 18−20% від маси шкіряного напівфабрикату в перерахунку на технічний продукт [4, 6], що дозволяє 
додатково формувати структуру дерми; вирівнювати її неоднорідності в топографічних ділянках; 
ущільнювати лицьовий шар та підвищувати його зв’язок з сітчастим; готувати напівфабрикат до різних 
видів сушіння,  а лицьову поверхню до шліфування шляхом потовщення, ущільнення; покращувати 
всмоктувальну здатність поверхні лицьових та шліфованих шкір при покривному фарбуванні зі 
збереженням повноти, еластичності та грифу оздобленої поверхні. Однак на рівні забезпечення необхідних 
якісних показників готових шкір ускладнюється цілеспрямоване формування структури дерми, для деяких 
технологічних матеріалів спостерігається низький рівень дифузії та розподілення, що обумовлює недостатнє 
відпрацювання робочих рідин та погіршення екологічної ситуації на виробництві. В зв’язку з цим виникла 
необхідність проаналізувати вплив різнофункціональних матеріалів на формування структури шкіри і 
відповідних якісних показників, а також оптимізувати витрати технологічних матеріалів за рахунок 
введення мінерального наповнювача на основі монтморилоніту. 

Об’єкти та методи досліджень 
Мета роботи полягала у визначенні впливу різнофункціональних додублювально-наповнювальних 

матеріалів на якість готових шкір та встановленні оптимальних витрат матеріалів при комплексному 
додублюванні-наповнюванні шкіряного напівфабрикату з використанням модифікованого монтморилоніту.  
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Для додублювання-наповнювання з урахуванням мінерального наповнювання було скомплектовано 
10 груп зразків хромового напівфабрикату бичини легкої за методом асиметричної бахроми. 

Обробку хромового напівфабрикату проводили за методикою фарбувально-жирувальних процесів 
виробництва шкір для верху взуття з сировини великої рогатої худоби АТ «Чинбар» (м. Київ) [6]. Всі 
рідинні процеси, включаючи промивання, додублювання хромовими сполуками, промивання, 
нейтралізацію, промивання виконувались однаково для всіх груп зразків.  

Комплексне додублювання-наповнювання включало обробку акриловими полімерами Tergotan 
PMB («Clariant», Польща), синтанами Tergotan RS та Sandotan  VX («Clariant», Польща), рослинними 
дубителями квебрахо та дисперсією монтморилоніту, яку модифіковано поліфосфатом натрію у кількості 10 
% від маси сухого мінералу (МДМ) [7]. Детальна інформація щодо варіантів обробки, використаних 
матеріалів та їх витрат представлена в табл. 1. Варіанти обробок № 1–9 вважали дослідними. Наповнювання 
контрольного варіанту № 10К виконували мінеральним наповнювачем Тanicor AFP («Clariant», Польща) [6].  

Після проведення процесу додублювання-наповнювання дослідних партій виконували фіксуючу 
обробку напівфабрикату алюмокалієвими галунами та форміатом натрію. Для цього у відпрацьовану рідину 
вводили 1,5 % алюмокалієвих галунів і 0,3 % форміату натрію від маси струганого напівфабрикату. Для 
емульсійного жирування використана жирувальна емульсія, що отримана шляхом емульгування 
жирувального матеріалу Provol ВA («Zschimmer & Schwarz GMBH & Co», Німеччина) 8,0 % від маси 
струганого напівфабрикату [6]. 

 
Таблиця 1 

Витрати матеріалів для додублювання-наповнювання шкіряного напівфабрикату 
Варіанти обробок Матеріали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 К 

Акриловий наповнювач 6,0 8,0 6,0 2,0 - - 3,0 6,0 - 6,0 
Синтани - 6,0 - 10,0 - 10,0 10,0 6,0 8,0 12,0 
Таніди 7,0 - - - 7,0 - 7,0 4,0 3,5 6,0 
МДМ - - 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 5,0 3,5* 

 ∗− мінеральний наповнювач Тanicor AFP 
 
Після обробок дослідних партій в рамках оптимізації складу матеріалів для наповнювання 

хромового напівфабрикату, зразки висушували у вільному стані, зволожували до вологості 26 %, тричі 
обробляли на розтягувально-пом’якшувальній машині, досушували у вільному стані. Далі після 
кондиціонування та потрібних вимірювань виконували дослідження показників формування структури, 
фізико-механічних, хімічних та гігієнічних властивостей  готових шкір. Варіанти обробок, що включали 
різні витрати додублювально-наповнювальних матеріалів, та показники властивостей отриманих шкір 
представлено в табл. 2. 

 
Результати та їх обговорення 

Аналіз отриманих даних (табл. 2) свідчить про вагомий внесок кожного матеріалу складу для 
додублювання-наповнювання, що проявляється в окремих показниках готових шкір. Так при аналізі 
формування структури дерми чітко прослідковується тенденція щодо зростання виходу шкір за площею та 
товщиною, підвищенні об’ємного виходу в разі застосування танідів та мінерального наповнювача МДМ 
(варіанти 5, 7, 8), особливо при витратах останнього на рівні 3,0–4,0 % від маси напівфабрикату. 
Максимальні значення виходу площі шкір та товщини характерні для варіанту 8, обробка зразків якого 
включала застосування всього комплексу додублювально-наповнювальних матеріалів. При цьому їх витрати 
були знижені порівняно з контрольним варіантом обробки за традиційною технологічною схемою, що 
аргументує можливість отримання економічної ефективності.  

Виключення зі складу акрилового наповнювача або зменшення його витрат (варіанти 5, 6, 7) в 
присутності МДМ обумовлює зростання виходу площі шкір та об’ємного виходу. За  варіантом 2, що 
передбачає підвищення витрат акрилового наповнювача без застосування мінеральної складової, отримано 
шкіру з найбільш низьким показником виходу площі та об’ємного виходу. Варіанти 3 та 4, обробка зразків 
яких передбачала суміщене наповнювання напівфабрикату акриловими та мінеральними сполуками виявили 
кращу ефективність формування структури шкіри. Використання у складі комплексної обробки 
монтморилоніту суттєво змінює механізм наповнювання акриловими полімерами. Адсорбційні центри 
частинок дисперсії монтморилоніту з високою сорбційною поверхнею попереджають передчасне 
агрегування первинних частинок акрилової дисперсії і, тим самим, сприяють дифузії і рівномірному 
розподілу наповнювачів в структурі дерми. Разом з тим, проникнення наночастинок в міжмікрофібрилярні 
проміжки зменшує здатність колагенової структури до склеювання при висушуванні напівфабрикату. Це 
обумовлює підвищення м’якості та пластичності готових шкір і збільшення їх виходу за площею. Такий 
механізм наповнювання пояснює підвищення гігієнічних та фізико-механічних властивостей готових шкір 
(табл. 2).  
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Таблиця 2 
Показники властивостей готових шкір 

Варіанти обробок Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 К 
Показники формування структури шкіри 

Вихід шкір, % від 
напівфабрикату: 
по площі  93,6 91,5 92,4 93,5 97,4 94,0 95,5 98,1 98,6 94,7 
по товщині 109,7 107,4 105,8 106,8 106,4 102,8 106,4 111,2 105,7 104,9 
 Об'ємний вихід, см3 /100 г 
ГР 

250,3 243,1 245,1 244,6 275,2 241,7 246,3 286,1 276,4 246,7 

Уявна питома вага, г/см³ 0,647 0,649 0,643 0,644 0,610 0,641 0,620 0,602 0,612 0,645 
Показники фізико-механічних випробувань 

Межа міцності при 
розтягуванні, 10 МПа 

1,63 1,59 1,72 1,83 1,71 1,77 1,74 1,91 1,82 1,80 

Видовження, % : 
 при напруженні 9,8МПа 

29,1 32,6 32,5 33,3 28,9 27,4 27,9 27,5 27,0 30,5 

 при розриванні 46,0 46,7 49,0 48,6 46,2 48,5 45,8 43,5 44,1 45,4 
Гігієнічні властивості 

Повітропроникність, 
см3/(см2·год) 775 645 782 843 973 947 986 1008 974 754 

Паропроникність, мг/см2 
за годину 183 1,74 2,11 2,34 2,82 2,45 2,34 2,39 2,44 2,28 

Вологовіддача, % 9,7 8,9 9,2 10,0 10,9 10,6 10,2 10,4 9,9 14,4 
Хімічний склад 

Вміст вологи, % 15,9 15,5 15,3 14,6 14,9 14,5 14,9 15,0 14,9 14,4 
Вміст оксиду хрому, %* 4,1 4,1 4,0 4,5 4,1 4,0 4,2 4,2 4,0 4,1 
Голинна речовина, %* 72,8 75,5 73,8 74,3 69,0 75,0 70,5 68,9 68,9 73,5 
Речовини, що 
екстрагуються 
органічними 
розчинниками, %* 

6,6 6,8 6,7 6,8 7,2 6,9 7,0 6,8 7,2 6,9 

∗− в перерахунку на сухий білок 
 
Позитивна роль синтанів (варіанти 4, 6, 7, 8), в більшій мірі проявляється в показниках фізико-

механічних властивостей, а саме, показник межі міцності при розтягування дещо вищій для зразків, що 
оброблені синтанами. Введення мінерального наповнювача в склад додублювально-наповнювальних 
матеріалів суттєво покращує гігієнічні властивості готових шкір, їх повітропроникність, паропроникність та 
вологовіддачу. В основі таких змін лежать особливості впливу модифікованих дисперсій монтморилоніту на 
формування структури дерми та взаємодія на різнорозмірних рівнях її організації. Полідисперсний характер 
та анізометрична форма частинок мінералу в дисперсіях дозволяє екранувати поверхню структурних 
елементів, знижує здатність до склеювання при сушінні та підвищує їх рухливість під час розминання та 
витягування, що особливо важливо у виробництві еластичних шкір. Такий ефект частково змінює вплив 
акрилових наповнювачів, які в значній мірі усувають структурну неоднорідність напівфабрикату по його 
топографії,  але зменшують м’якість та еластичність шкіри. 

Традиційне додублювання-наповнювання (варіант 10К) порівняно з дослідною обробкою шкірного 
напівфабрикату призводить до часткового зменшення пористості та повітропроникності готових шкір. Це 
можна пояснити «перевантаженням» колагенової структури шкір додублювальними та наповнювальними 
матеріалами традиційної обробки, використання яких у значній кількості необхідно для досягнення 
хороших експлуатаційних показників шкір.  

Присутність МДМ під час обробки шкіряного напівфабрикату за рахунок упорядкування структури 
дерми дозволяє якісно формувати структуру шкіри та коригувати її функціональні властивості, надаючи 
готовим шкірам підвищених фізико-механічних та гігієнічних властивостей, показників формування об’єму 
дерми тощо. Показники хімічного аналізу не суттєво відрізняються від витрат хімічних матеріалів. 

За аналізом виконаних досліджень щодо оптимізації складу додублювально-наповнювальних 
матеріалів для обробки шкіряного напівфабрикату найкращим є 8 варіант обробки, що включає 
використання акрилового наповнювача на рівні 6,0 %, синтетичного та рослинного дубителя – 6,0 % та 4,0  
% відповідно, а витрати мінерального наповнювача співпадають з результатами попередніх досліджень і 
становлять 3,0 %. Всі витрати встановлені від маси хромового напівфабрикату. 

Отримані оптимальні витрати матеріалів покладено в основу технології додублювання-
наповнювання шкіряного напівфабрикату з використанням модифікованих дисперсій монтморилоніту (табл. 
3), яка передбачає їх введення на стадії обробки рослинними, синтетичними та акриловими сполуками. 
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Таблиця 3 
Параметри процесів комплексного додублювання-наповнювання шкіряного напівфабрикату 

Матеріал 
Процес Вид Витрата, 

% 

Температура, 
ºС 

Тривалість 
обробки, хв рН Примітка 

Промивка Вода 150 30 15  Злив 
Вода 100 30    
Tergotan PMB 3,0  20  Розведення 1 : 4 
Tergotan PMB 3,0    
МДМ* 1,5  30  

Розведення 1 : 4, 
дозується з МДМ 

Provol BA 2,0  10   
Квебрахо 2,0  10   
Tergotan RX 4,0     
Sandotan VX 2,0     
Квебрахо 2,0  40   

Додублювання-
наповнювання 

МДМ* 1,5  40   
Алюмокалієвий 
галун 1,5  Відпрацьована 

рідина 
Фіксуюча 
обробка 

Форміат натрію 0,5 

30 
40 

4,3 Злив 
Промивка Вода 150 40 15  Злив 

*- дозується в перерахунку на сухий мінерал 
 
В цілому, оптимізовані витрати матеріалів під час комплексного додублювання-наповнювання з 

використанням модифікованих дисперсій монтморилоніту забезпечують якісне формування структури 
дерми та отримання шкір, що відрізняються наповненістю, м’якістю, еластичністю, хорошим грифом та 
високими гігієнічними та експлуатаційними властивостями відповідно до вимог стандарту [8]. При цьому 
спостерігається зменшення витрат додублювально-наповнювальних матеріалів рослинного та синтетичного 
походження та підвищення ефективності використання білкової сировини під час виробництва шкіри. 

 
Висновки 

В результаті проведених досліджень проаналізовано вплив різнофункціональних матеріалів під час 
комплексного додублювання-наповнювання шкіряного напівфабрикату. Показано роль акрилових та 
мінеральних наповнювачів, синтанів та рослинних дубителів у формуванні широкого комплексу фізико-
хімічних, деформаційних та гігієнічних властивостей. Доведено, що використання модифікованих дисперсій 
монтморилоніту для наповнювання шкіряного напівфабрикату при суміщенні обробки з додублюванням-
наповнюванням різнофункціональними матеріалами сприяє покращенню показників формування структури 
дерми,  фізико-механічних, гігієнічних властивостей та дозволяє скоригувати загальну витрату 
додублювачів та наповнювачів за рахунок зменшення витрат синтанів та рослинних дубителів на 33–50 %. 
Оптимальними визначені витрати матеріалів від маси шкіряного напівфабрикату для комплексного 
додублювання-наповнювання на рівні 6,0 % для акрилового наповнювача, синтетичного та рослинного 
дубителя – 6,0 % та 4,0  % відповідно, а для мінерального наповнювача на основі монтморилоніту витрати 
становлять – 3,0 %. Для шкір, отриманих за оптимальним складом, спостерігається зростання виходу шкір за 
площею на 3,4 % та товщиною на 6,3 % порівняно з традиційною технологією обробки, підвищуються 
показники повітропроникності, паропроникності та межі міцності при розтягуванні. Встановлено, що в 
основі таких змін лежать особливості впливу модифікованих дисперсій монтморилоніту на формування 
структури дерми та взаємодія на різнорозмірних рівнях її організації. Полідисперсний характер та 
анізометрична форма частинок мінералу в дисперсіях дозволяє екранувати поверхню структурних 
елементів, знижує здатність до склеювання при сушінні та підвищує їх рухливість під час розминання та 
витягування, що особливо важливо у виробництві еластичних шкір.   
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УДК 677.055 
Б. В. ОРЛОВСЬКИЙ, В. М. ДВОРЖАК, І. В. САВЧЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

СХЕМОТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ  
ОСНОВОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН З ТРЬОМА СТУПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ  

ЗІ СТРУКТУРНИМИ ГРУПАМИ ІІІ КЛАСУ IV ПОРЯДКУ 
 
Розглянуто схемотехнічне моделювання аналітичним методом векторного перетворення координат 

механізму основов’язальної машини, що містить три ведучі ланки у вигляді кривошипів, одну приєднану до них 
структурну групу Ассура ІІІ класу IV порядку та одну приєднану структурну групу Ассура другого класу другого 
порядку першого виду із застосуванням програми, створеної в середовищі математичного процесора MathCAD, 
виконане комп’ютерне моделювання вище означеного механізму з візуалізацією та анімацією його кінематичної 
схеми, отриманий графік функції положення робочої точки механізму. 

Ключові слова: структурна група ІІІ класу, шарнірно-важільний механізм, основов’язальна машина. 
 

B. V. ORLOVSKY, V. M. DVORZHAK, I. V. SAVCHENKO 
Kyiv national university of technologies and design 

 
SCHEMATIC AND TECHNICAL MODELLING OF WARP-KNITTING MACHINE MECHANISMS WITH THREE 

FREEDOM DEGREES AND STRUCTURE GROUPS OF III CLASS AND IV ORDER 
 
Abstract – The purpose of this article is a circuit computer design of mechanism of warp knitting machines, which includes three 

cranks, one added structural group Assura the III class of the IV order and one added structural group Assura the III class of the IV order  of  I 
species. 

The mechanisms of III class are used in warp knitting machines for the occasion of the machine elements that performs loop 
formation by complex laws of motion with stops during a cycle loop formation. In the article mathematical models are described for one 
computer design of such mechanisms in the CAD-program in accordance to the method of vector transformation of coordinates  using  vector 
equations and theory of matrices. Visualization and animation of kinematics chart of mechanism are created as a result, circuit design in the 
CAD-program. 

The paper presents the calculation chart, calculation chart and the graph of the function position of the operating point of the 
element formation loop. 

Simulation results can be used for cinematic study of mechanisms of the III class of the IV order. 
Keywords: structural group of the III class, pivot-lever mechanism, warp knitting machine. 
 

Вступ 
Повсюдна комп’ютеризація та поява різних CAD-програм визначає провідне становище 

аналітичних методів дослідження механізмів машин. Однією з таких програм, яка широко застосовується 
для розв’язку задач дослідження механізмів технологічних машин, є MathCAD фірми «PTC» [0, 0, 0, 0–0, 0–0]. 

Характерною відмінністю основов’язальних машин (ОВ-машин) є використання для приводу 
петлетвірних органів багатоланкових шарнірно-важільних механізмів. Відомо [0, 0], що для забезпечення 
складних законів руху петлетвірним органам з декількома зупинками та зворотними ходами упродовж 
циклу петлетворення структура деяких механізмів ОВ-машин може містити кілька ведучих ланок та груп 
Ассура високих класів. До таких механізмів можна віднести 12-ланковий механізм платин ОВ-машини 
«Кокетт», що місить три ведучі кривошипи та складається зі структурної групи третього класу четвертого 
порядку та приєднаної до неї структурної групи другого класу другого порядку першого виду за 
класифікацією Ассура [0, 0] (рис. 1). 

Постановка задачі 
Тому задачею дослідження є створення математичної моделі механізму 3 класу 4 порядку для 

приводу платин основов’язальної машини з метою вдосконалення та подальшого розвитку методу 
векторного перетворення координат для кінематичного аналізу подібних механізмів з використанням CAD-
програм. 

Аналіз досліджень та публікацій 
Як зазначено у роботі [0] для аналізу шарнірних механізмів розроблені графічні методи, які 

трудомісткі й дають кінцеві результати зі значною похибкою, а використання з цією метою CAD-програм 
дозволяє швидше одержати точні результати. У роботі [0] вказується, що при кінематичному аналізі 
механізмів доцільніше використовувати CAD-програми для розв’язку векторних рівнянь, що не мають 
графічного розв’язку; це дозволяє скоротити обсяг обчислень та одержати доволі компактну програму. У 
роботі [0] досліджується кінематика механізмів третього класу з шестиланковою чотириповідковою 
структурою. Зокрема зазначається, що для таких механізмів з обертальними кінематичними парами існує 18 
варіантів складання. Розв’язок основної задачі кінематичного аналізу для групи третього класу четвертого 
порядку, як зазначає автор, зводиться до визначення дійсних точок перетинання шатунних кривих двох 
чотириланковиків, отриманих з групи шляхом розмикання центральної кінематичної пари та зміни умовно-
узагальнених координат механізму. Існуючі аналітичні методи визначення вказаних точок перетинання 
громіздкі і, як зазначає автор, доцільно користуватися наближеним ітеративним способом. 

Тому у цій роботі для моделювання механізму використовується метод векторного перетворення 
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координат, з використанням якого було описано ряд механізмів технологічних машин легкої промисловості 
[0, 0–0], а також механізмів ОВ-машин 3 класу 3 порядку [0] та механізмів з двома ступенями вільності [0]. 

Формулювання цілей 
Метою цієї роботи є створення математичної моделі вище означеного механізму зі структурною 

групою третього класу четвертого порядку та на її основі реалізувати схемотехнічне моделювання та 
комп’ютерну анімацію кінематичної схеми механізму з використанням програми MathCAD. 

Результати та їх обговорення 
При створенні математичної моделі досліджуваного механізму за методом векторного перетворення 

координат позначення всіх вихідних і розрахункових параметрів були прийняті, як у роботі [0]. 
Схемотехнічне моделювання механізму, що досліджується, виконуватимемо у правій декартовій 

системі координат з початком координат у точці Р1 (рис. 1). Вісь абсцис X спрямуємо уздовж осі головного 
вала праворуч, вісь ординат Y – перпендикулярно до осі головного вала вгору, вісь аплікат Z – 
перпендикулярно до осі головного вала на спостерігача. Таким чином, механізм розміщується в площині 
ХР1Y. 

 

 
Рис. 1. Розрахункова схема механізму ІІІ класу ІV порядку, що моделюється 

 
Механізм, що досліджується, складається з трьох механізмів І класу І виду – кривошипів Р1_2, Р9_8 

та Р11_10, які обертаються навколо осі Z. Кривошипи Р1_2 та Р11_10 обертаються проти годинникової стрілки, а 
кривошип Р9_8 – за годинниковою стрілкою. При чому кривошип Р9_8 виконує два оберти, а кривошип Р11_10 
– три оберти за один оберт кривошипа Р1_2 [0, 0]. Початкові кути φМ1_0, φМ2_0 та φМ3_0 відповідних 
кривошипів Р1_2, Р9_8 та Р11_10 відраховуються від осі абсцис проти годинникової стрілки. У досліджуваному 
механізмі усі ланки утворюють обертальні кінематичні пари. Робоча точка механізму Р16 (у механізмі 
платин ОВ-машини – це внутрішня точка на горловині платини) розміщується на відростку Р15_16 коромисла 
Р15_14. 

Структурна формула механізму зображена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структурна формула механізму, що досліджується 

 
При кінематичному аналізі механізму заданими є такі геометричні параметри як довжини усіх 

ланок, координати стояків, кути, які визначають положення відростків та плечей ланок, початкові кути 
кривошипів, а також такі кінематичні параметри, як напрямки обертання кривошипів, їхні кутові швидкості 
та прискорення. 

Складаємо вектори-стовпчики координат стояків Р1, Р6, та Р7 (рис. 1): 
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Визначаємо матрицю ТZ(α) 2D повороту вектора r навколо осі Z [0]: 
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Складаємо функцію ρZ 2D повороту вектора r навколо осі Z [0]: 

( ) ( )
r

аНоваДовжин

r
r
r

TаНоваДовжинr

Z

Y

X

ZZ ⋅















⋅α=αρ :,, , (3)

де НоваДовжина – довжина вектора r після повороту його на кут α; відношення 
r

аНоваДовжин  

визначає масштабний коефіцієнт, на який потрібно помножити модуль вектора r, щоб він змінився 
(збільшився чи зменшився) до значення НоваДовжина. 

Вектор значень кута φ1 повороту головного вала Р1 задаємо у вигляді ранжируваної змінної, яка у 
MathCAD є масивом, елементи якого певним чином залежать від їхнього порядкового номера: 

max1001 ..,: ϕϕ∆+ϕϕ=ϕ , (4)
де φ0 = 0 – перше (початкове) значення кута φ1 повороту головного вала; 

φmax – кінцеве значення кута φ1; °⋅⋅+ϕ=ϕ 360: 10max nRot , де n – кількість обертів головного вала, 
для яких проводиться дослідження; Rot1 – параметр, який визначає напрямок обертання кривошипа Р1_2; 
Rot1 = +1 (знак «+» означає поворот проти годинникової стрілки, знак «–» – за годинниковою стрілкою). 

Δφ1 – крок значень кута φ1; 
POLN

0max
1 :

ϕ−ϕ
=ϕ∆ , де Nположень – кількість положень механізму. 

Задаємо миттєві кути φМ1(φ1), φМ2(φ1) та φМ3(φ1) повороту відповідних кривошипів Р1_2, Р9_8 та Р11_10: 
( ) 0_1111 : ММ ϕ+ϕ=ϕϕ . (5)

 

( ) ( ) 0_2
1_2
2

0_11112 : МMMМ u
Rot

ϕ+⋅ϕ−ϕϕ=ϕϕ . (6)

де Rot2 – параметр, який визначає напрямок обертання кривошипа Р9_8; Rot2 = –1; 
u2_1 – передаточне число між валами Р1 та Р9. 

( ) ( ) 0_3
1_3
3

0_11113 : МMMМ u
Rot

ϕ+⋅ϕ−ϕϕ=ϕϕ . (7)

де Rot3 – параметр, який визначає напрямок обертання кривошипа Р11_10; Rot3 = +1; 
u3_1 – передаточне число між валами Р1 та Р11. 
Вектори-ланки та вектори-точки трьох механізмів І класу І виду визначаємо з урахуванням функції 

повороту вектора (3). 
Слід зазначити, що оскільки повороти кривошипів Р9_8 та Р11_10 залежать від кута повороту 

кривошипа Р1_2, як випливає з виразів (6) та (7), то вектори-ланки та вектори-точки механізму, що 
досліджується, визначатимуться у функції тільки одного кута φ1. 

Вектор функції положення кривошипа Р1_2: 
( ) ( )( )2_11112_1 ,,: LeP МXZ ϕϕρ=ϕ , (8)

де еX – орт осі координат X [0]. 
Вектор функції положення кривошипа Р9_8: 

( ) ( )( )8_91218_9 ,,: LeP МXZ ϕϕρ=ϕ . (9)
Вектор функції положення кривошипа Р11_10: 

( ) ( )( )10_1113110_11 ,,: LeP МXZ ϕϕρ=ϕ . (10)
Визначаємо координати рухомих точок Р2, Р8 та Р10, які належать відповідним кривошипам Р1_2, 

Р9_8 та Р11_10: 
( ) ( )12_1112 : ϕ+=ϕ PPP . (11)
( ) ( )18_9918 : ϕ+=ϕ PPP . (12)

( ) ( )110_1111110 : ϕ+=ϕ PPP . (13)
Умовно зупиняємо кривошипи Р1_2, Р9_8 та Р11_10 та розглядаємо три замкнуті векторні контури 

згідно з рис. 1: 1) 2-3-4-6-8-2; 2) 2-3-4-7-10-2; 3) 2-3-5-12-2, для яких складаємо відповідні векторні рівняння 
замкнутості контурів: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )18_616_414_313_212_8 ϕ=ϕ+ϕ+ϕ+ϕ PPPPP , (14)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )110_717_414_313_212_10 ϕ=ϕ+ϕ+ϕ+ϕ PPPPP , (15)
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( ) ( ) ( ) ( )112_515_313_212_12 ϕ=ϕ+ϕ+ϕ PPPP , (16)
де Р8_2(φ1), Р10_2(φ1) та Р12_2(φ1) – вектори змінної довжини, які визначаються з відповідних виразів (17), 
(18) та (19): 

( ) ( ) ( )181212_8 : ϕ−ϕ=ϕ PPP , (17)
( ) ( ) ( )1101212_10 : ϕ−ϕ=ϕ PPP , (18)

( ) ( ) 121212_12 : PPP −ϕ=ϕ . (19)
Для визначення кутів φ2_3, φ3_4 та φ4_6 спроектуємо векторні рівняння (14), (15) та (16) на осі 

координат X та Y та дістанемо: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )8_68_66_46_44_34_33_23_212_8 coscoscoscos ϕ⋅=ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ LLLLP X , (20)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )8_68_66_46_44_34_33_23_212_8 sinsinsinsin ϕ⋅=ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ LLLLP Y , (21)

( ) ( ) ( )
( ) ( )10_710_76_4_76_47_4

4_34_33_23_212_10
coscos

coscos

ϕ⋅=+ϕ⋅+

+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ

LUL

LLP X , (22)

( ) ( ) ( )
( ) ( )10_710_76_4_76_47_4

4_34_33_23_212_10
sinsin

sinsin

ϕ⋅=+ϕ⋅+

+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ

LUL

LLP Y
, (23)

( ) ( ) ( ) ( )12_512_54_3_54_35_33_23_212_12 coscoscos ϕ⋅=+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ LULLP X , (24)
( ) ( ) ( ) ( )12_512_54_34_33_23_212_12 sinsinsin

4_3_5
ϕ⋅=ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ + LLLP UY . (25)

Для того, щоб зменшити кількість невідомих, позбавимося від кутів φ6_8, φ7_10 та φ5_12, піднісши ліві 
та праві частини відповідних виразів (20), (21) і (22) та (23), (24) і (25) до квадрата, а потім додавши їх. 

Розв’язок отриманих рівнянь в MathCAD здійснюється обчислювальним блоком Given-Find. 
Семантика MathCAD вимагає заздалегідь прийняти початкові значення кутів φ2_3, φ3_4 та φ4_6. Шляхом 
перебору значень вказаних кутів від 0° ≤ φi_j ≤ 360° та подальшою перевіркою відповідності варіанту 
складання групи ІІІ класу IV порядку за допомогою візуалізації його кінематичної схеми в MathCAD (рис. 3) 
встановлені початкові значення вказаних кутів: φ2_3 := 90°, φ3_4 := 0°та φ4_6 := 180°. Після цього записується 
обчислювальний блок Given-Find: 

Given 
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) 2
8_6

2
6_46_44_34_33_23_212_8

2
6_46_44_34_33_23_212_8

sinsinsin

coscoscos

LLLLP

LLLP

Y

X

=ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ+

+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ
, (26)

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

2
10_7

2

6_4_76_47_4

4_34_33_23_212_10

2

6_4_76_47_4

4_34_33_23_212_10

sin

sinsin

cos

coscos

L
UL

LLP

UL

LLP

Y

X

=










+ϕ⋅+

+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ
+

+










+ϕ⋅+

+ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ

, (27)

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) 2

12_5
2

4_34_33_23_212_12

2
4_3_54_35_33_23_212_12

4_3_5sinsin

coscos

LLLP

ULLP

UY

X

=ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ+

++ϕ⋅+ϕ⋅+ϕ

+
, (28)

( )
( )
( )

( )6_44_33_2

16_4

14_3

13_2
,,: ϕϕϕ=

















ϕϕ
ϕϕ
ϕϕ

Find . (29)

Слід зазначити, що обчислення проводяться при значеннях убудованих змінних, які в MathCAD 
відповідають за точність розрахунку, а саме: TOL = 0,001; CTOL = 0,001. 

Після обчислення кутів φ2_3, φ3_4 та φ4_6, які повністю визначають положення усіх ланок 
чотириповідкової групи, переходимо до моделювання всього механізму. 

Вектор функцію положення шатуна Р2_3 визначаємо з використанням функції повороту вектора (3) 
та функції кута повороту шатуна φ2_3(φ1), визначеного за виразом (29) обчислювального блоку: 

( ) ( )( )3_213_213_2 ,,: LeP XZ ϕϕρ=ϕ . (30)
Визначаємо функцію положення кінематичної пари Р3 як суму вектора-точки Р2 та вектора-ланки 

шатуна Р2_3: 
( ) ( ) ( )13_21213 : ϕ+ϕ=ϕ PPP . (31)

Вектор функцію положення вектора-ланки Р3_4 елемента базисної ланки визначаємо з 
використанням функції повороту вектора (3) та функції кута повороту φ2_3(φ1): 
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( ) ( )( )4_314_314_3 ,,: LeP XZ ϕϕρ=ϕ . (32)
Функцію положення кінематичної пари Р4 визначаємо як суму вектора-точки Р3 та вектора-ланки 

Р3_4 елемента базисної ланки: 
( ) ( ) ( )14_31314 : ϕ+ϕ=ϕ PPP . (33) 

Вектор функцію положення вектора-ланки Р3_5 елемента базисної ланки визначаємо з 
використанням функції повороту вектора (3) та кута U5_3_4 між елементами 3-4 та 3-5 базисної ланки зі 
спільною вершиною у точці 3: 

( ) ( )( )5_34_3_514_315_3 ,,: LUPP Z ϕρ=ϕ . (34)
Функцію положення кінематичної пари Р5 визначаємо як суму вектора-точки Р3 та вектора-ланки 

Р3_5 елемента базисної ланки: 
( ) ( ) ( )15_31315 : ϕ+ϕ=ϕ PPP . (35)

Вектор функцію положення вектора-ланки Р4_6 елемента базисної ланки визначаємо з 
використанням функції повороту вектора (3) та функції кута повороту φ4_6(φ1), обчисленого за виразом (29) 
обчислювального блоку: 

( ) ( )( )6_416_416_4 ,,: LeP XZ ϕϕρ=ϕ . (36)
Функцію положення кінематичної пари Р6 визначаємо як суму вектора-точки Р4 та вектора-ланки 

Р4_6 елемента базисної ланки: 
( ) ( ) ( )16_41416 : ϕ+ϕ=ϕ PPP . (37)

Вектор функцію положення вектора-ланки Р4_7 елемента базисної ланки визначаємо з 
використанням функції повороту вектора (3) та кута U7_4_6 між елементами 4-6 та 4-7 базисної ланки зі 
спільною вершиною у точці 4: 

( ) ( )( )7_46_4_716_417_4 ,,: LUPP Z ϕρ=ϕ . (38)
Функцію положення кінематичної пари Р7 визначаємо як суму вектора-точки Р4 та вектора-ланки 

Р4_7 елемента базисної ланки: 
( ) ( ) ( )17_41417 : ϕ+ϕ=ϕ PPP . (39)

Переходимо до моделювання приєднаної до структурної групи 3 класу 4 порядку структурної групи 
2 класу 1 виду. Спочатку визначаємо вектор функцію положення вектора-ланки Р12_5 повідка групи 3 класу 4 
порядку як різницю векторів-точок Р5 та Р12: 

( ) ( ) 121515_12 : PPP −ϕ=ϕ . (40)
Оскільки поводок Р12_5 виконаний двоплечим, то визначаємо функцію положення вектора-ланки 

Р12_13 його другого плеча з використанням функції повороту вектора (3) та кута U5_12_3 між плечима 12-5 та 
12-13 зі спільною вершиною у точці 12 (тут слід зазначити, що значення кута U5_12_3 є від’ємним, оскільки 
менший кут між векторами 12-5 та 12-13 відлічується за годинниковою стрілкою): 

( ) ( )( )13_1213_12_515_12113_12 ,,: LUPP Z ϕρ=ϕ . (41)
Функцію положення кінематичної пари Р13 визначаємо як суму вектора-точки Р12 та вектора-ланки 

Р12_13: 
( ) ( )113_1212113 : ϕ+=ϕ PPP . (42)

Згідно з методом векторного перетворення координат далі визначається функція положення вектора 
змінної довжини Р15_13 як різниця векторів-точок Р13 та Р15: 

( ) ( ) 15113113_15 : PPP −ϕ=ϕ . (43)
Визначаємо змінний кут U13_15_14 між векторами Р15_13 та Р15_14 за функцією користувача згідно з [0]: 

( ) ( )( )14_1315_14113_15115_14_13 ,,cos: LLPTU ϕ=ϕ . (44)
Вектор функцію положення вектора-ланки Р15_14 коромисла з тримачем платин визначаємо з 

використанням функції повороту вектора (3) та кута U13_14_15, визначеного за виразом (44): 
( ) ( )( )15_1414_15_1315_14_13113_15114_15 ,,: LUWPP Z ⋅−ϕρ=ϕ , (45)

де W13_14_15 – параметр варіанту складання діади 13-14-15; для діади, що розглядається W13_14_15 = –1. 
Функцію положення кінематичної пари Р14 визначаємо як суму вектора-точки Р15 та вектора-ланки 

Р15_14 елемента базисної ланки: 
( ) ( )114_1515114 : ϕ+=ϕ PPP . (46)

Вектор функцію положення вектора-ланки Р15_16 тримача платин визначаємо з використанням 
функції повороту вектора (3) та кута U14_15_16 між плечима коромисла 14-15 та 15-16 зі спільною вершиною у 
точці 15: 

( ) ( )( )16_1516_15_14114_15116_15 ,,: LUPP Z ϕρ=ϕ . (47)
Функцію положення робочої точки платини Р16 визначаємо як суму вектора-точки Р15 та вектора-

ланки Р15_16: 
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( ) ( )116_1515116 : ϕ+=ϕ PPP . (48)
Виконаємо перехід від коливального руху важеля Р15_16 до робочої точки Р16 за залежністю S = R∙ψ 

[0], де R – відстань від робочої точки до осі коливання; ψ – кут повороту важеля. 
Згідно з [0] визначимо кут коливання відростка 7-8, використовуючи вбудовану в MathCAD 

функцію atan2(x,y): 

( ) ( ) ( )( ) 1
116151161511615 deg,2atan: −

−−− ⋅ϕϕ=ϕψ ZY PP , (49)
Переміщення робочої точки платини визначиться з наступного виразу: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] deg: 01615016151161511615116 ⋅ϕψ⋅ϕ−ϕψ⋅ϕ=ϕ −−−− PPS . (50)
Геометричні параметри механізму, за якими проводилися дослідження, були визначені згідно з 

кінематичною схемою, представленою в [0, с. 285, рис. 18.2, а], та від масштабовані до реальних розмірів 
механізму: 

Р1X = 0 мм; Р1Y = 0 мм; Р1Z = 0 мм; Р9X = 100 мм; Р9Y = 0 мм; Р9Z = 0 мм; Р11X = 155 мм; Р11Y = 0 мм; 
Р11Z = 0 мм; Р12X = 285 мм; Р12Y = 185 мм; Р12Z = 0 мм; Р15X = 155 мм; Р15Y = 270 мм; Р15Z = 0 мм; L1_2 = 25 мм; 
L2_3 = 110 мм; L3_4 = 180 мм; L3_5 = 100 мм; L4_5 = 90 мм; L4_6 = 125 мм; L4_7 = 80 мм; L6_7 = 190 мм; 
L6_8 = 65 мм; L7_10 = 140 мм; L8_9 = 15 мм; L10_11 = 15 мм; L5_12 = 175 мм; L12_13 = 80 мм; L13_14 = 75 мм; 
L14_15 = 65 мм; L15_16 = 70 мм; U5_12_13 = –20°; U14_15_16 = 70°. 

 

 
Рис. 3. Графік візуалізації в MathCAD кінематичної схеми механізму, що досліджується із зображеними на ньому 12 

положеннями та траєкторіями рухомих точок (анімація представлена в [0]) 
 
Згідно з виразом (50) побудований графік функції положення робочої точки платини механізму 

основов’язальної машини (рис. 4). 
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Рис. 4. Графік переміщення робочої точки механізму ІІІ класу 4 порядку 

 
Слід зазначити, що варіюванням початкових кутів встановлення трьох кривошипів можна отримати 

потрібний закон переміщення робочої точки Р16 згідно з циклограмою роботи машини; на рис. 4 зображений 
лише один з можливих законів переміщення вказаної точки при прийнятих початкових кутах встановлення 
кривошипів, узятих з [0]. 

Використовуючи математичні моделі (1)…(48), виконана анімація механізму платин 3 класу 4 
порядку за цикл петлетворення, відеоролик якої розміщений в [0]. 

Висновки 
Отримані математичні вирази дозволяють виконати моделювання кінематичної схеми шарнірно-

важільного механізму ІІІ класу IV порядку для приводу робочого органу петлетворення основов’язальної 
машини за цикл петлетворення та дослідити взаємне переміщення робочих органів петлетворення 
основов’язальної машини із застосуванням прикладної комп’ютерної програми, створеної в середовищі 
математичного процесора MathCAD. Результати розрахунку впроваджені в навчальну дисципліну 
«Схемотехнічне проектування машин» за напрямом підготовки бакалаврів 6.050502 «Інженерна механіка» 
на кафедрі машин легкої промисловості Київського національного університету технологій та дизайну. 
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Київський національний університет технологій та дизайну 
 
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ЦИКЛОВОГО  

ПРОГРАМНОГО КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИМ  
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ ВЗУТТЄВИХ МАШИН 

 
Наведено  результати об’єктно-орієнтованого аналізу і синтезу циклової системи керування 

автоматизованого завантажувального пристрою (АЗП) плоскими деталями з мікропористої гуми з магазинного 
завантажувального (МЗ) для взуттєвого виробництва.  Показаний взаємозв’язок  механічної, енергетичної, 
інформаційної і технологічної складових механіко-технологічної системи цільового призначення. 

Ключові слова: об’єкт, пневморозподільник, контролер, SET, RESET. 
 

B.V. ORLOVSKY, C.A. POPOVICHENCO 
Kyiv national university of technologies and design 

 
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND SYNTHESIS OF CYCLIC PROGRAM MANAGEMENT BY THE 

AUTOMATED LOAD DEVICE OF SHOE MACHINES 
 
The results of the object-oriented analysis and synthesis of the cyclic system of management of the automated load device (ALD) 

by flat details from microcellular rubber from a magazine load (ML) for shoe production are resulted.  Intercommunication  is shown of 
mechanical, power, informative and technological constituents of the mechanic-technological system of the having a special purpose setting. 
In language STL  for an Programmable Logic Controller FESTO the program of  management of  ALD  shock action with two executive 
mechanisms is resulted. It is shown that development of  functional to graph, combined chart, electric charts of  management and 
management program of  principle is the basic stages of  the object-oriented planning ALD . 

Keywords: object, pneumatic distributor, inspector, SET, RESET. 
 
Постановка завдання. В роботах Піскорського Г.А.  і його учнів [1–21] була сформульована і до 

теперішнього часу вирішується актуальна проблема автоматизованого поштучного завантажування 
взуттєвих машин.   Але питання об’єктно-орієнтованого проектування автоматизованих завантажувальних 
пристроїв з цикловою системою керування для взуттєвого технологічного обладнання раніше авторами не 
розглядалися.         

Об’єкти та методи дослідження. Сучасні технологічні машини легкої промисловості – це 
механотроні системи, які мають чотири основних складові: механічну, енергетичну, інформаційну і 
технологічну. При проектуванні механотроних циклових систем більше уваги приділяється першим трьом 
складовим [21], а цільове призначення таких систем залишається поза увагою. Задачею метричного синтезу 
машин є визначення потрібних технологічних переміщень робочих органів для функціонального 
призначення технологічної машини або пристрою до машини з метою автоматизації допоміжних або 
основних циклових робіт.  

Зміст основних етапів об’єктно-орієнтованого проектування, а саме об’єктно-орієнтованого 
аналізу і об’єктно-орієнтованого синтезу базується на вихідні поняттях, що запозичені з об’єктно-
орієнтованого програмування, в основу якого покладені наступні основні принципи: принцип інкапсуляції, 
принцип спадкоємства, принцип поліморфізму [22]. 

ООП – це сучасна комп’ютерна ідеологія проектування складних механіко-технологічних систем, 
яка запозичена з ідеології об’єктно-орієнтованого програмування алгоритмічних мов на засадах наступних 
переходів: процедури → модулі → абстрактні типи даних → об’єкти. 

Процедури дозволяють сконцентрувати в одному місці роботу (записати програмний код), яка 
виконується багатократно, а потім багатократно використовувати цей програмний код (шаблон)  замість 
того, щоб його писати знову і знову (програмний код – це реалізація алгоритму програми одною з 
алгоритмічних мов програмування). 

Модулі (програмні) – дозволяють розділити дані (поля) і методи (алгоритми) на дві частини: 
відкриті (public), які доступні тільки ззовні модуля і закриті (private), які доступні тільки  всередині модуля. 
Програмні модулі рішають проблему маскування інформації, а значить її цілісності. 

Абстрактні типи даних – дозволяють генерувати декілька екземплярів абстрактного типу даних. 
Об’єкт – самостійний елемент проектованої системи, який отриманий при декомпозиції складних 

механіко-технологічних систем, в тому числі механотроних систем галузевого машинобудування цільового 
призначення, при цьому  об’єкт  має  певні функціональні обов’язки, які від делегує іншому об’єкту,  який з 
ним пов’язаний кінематичними, технологічними, структурними або інформаційними зв’язками.  

Об’єкт  також є сукупністю інкапсульованих полів і методів і кожний об’єкт відповідає за 
конкретну задачу.  Функціонування системи (у програмних кодах)  відбувається за допомогою взаємодії 
об’єктів і по суті цє і є моделювання системи. Принцип спадкоємства об’єктів  дозволяє різним об’єктам 
спільно використовувати одні і ті ж методи (алгоритми) а принцип поліморфізму – модифікувати методи для 
конкретних типів даних (полів). 

Об’єктно-орієнтований аналіз  передбачає  математичний і алгоритмічний опис закономірностей 
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робочого процесу механіко-технологічної системи, а  об’єктно-орієнтований синтез  – реалізацію 
алгоритму об’єкту проектування в програмному коді [23]. 

Результати та їх обговорення. Після декомпозиції циклової механіко-технологічної системи на 
елементи можна сформулювати наступні об’єктно-орієнтовані обов’язки елементів і функції делегування 
(передачі) відпрацьованих обов’язків  наступному суміжному елементу циклової системи.  

Об’єктно-орієнтовані обов’язки елементів циклової системи керування на засадах моностабільного  
та бістабільного керування виконавчими механізмами  на прикладі об’єктно-орієнтованих обов’язків пари   
елементів  типового модуля механотроніки:  «пневмоциліндр»  –  «пневморозподільник» є наступні: 

Об’єктно-орієнтовані обов’язки  пневмоциліндру  – перемножити тиск   р  у безштоковій камері на 
площу    поршня і делегувати  результат в вигляді сили        на шток. 

Об’єктно-орієнтовані обов’язки  пневмоклапану (пневморозподільника) – отримати команду від 
електромагніту і виконати  рух поршня, в результаті чого клапан  делегувати пневмоциліндру  знак  
множення для виразу   F=р*S.   Клапан  включений – тиск і площа  перемножуються, клапан вимкнений – 
добуток дорівнює нулю. 

Об’єктно-орієнтовані обов’язки соленоїду (котушка циліндричної форми з внутрішнім рухомим 
магнітопроводом електромагніту) пневмоклапану  –  сприйняти команду на включення/вимкнення  від 
контролера або від кнопок  «Sst» і «Sinit»  на вході для перемноження квадратів сили струми  I   і  кількості  
витків w котушки соленоїда і делегувати   результат у вигляді електромагнітної сили      

поршню пневморозподільника. 
Об’єктно-орієнтовані обов’язки  штоку – реалізувати механічну і технологічну  складові  цільового 

призначення пневмоциліндру і включити/виключити  сигнал стану  (при необхідності шток забезпечує 
кінематичний зв’язок з передаточним механізмом), при цьому шток  делегує  результат   своєї дії контролеру  
і  передаточному механізму. 

В роботах [25–27]  авторами показано, що зменшення сил  зчеплення деталей в стосі при 
поштучному їх відокремлення зі стопи знизу у магазинному завантажувальному пристрою (МЗП) може бути 
досягнута за рахунок імпульсу сили (удару) по нижньої деталі. 

У відповідності з функціональним графом (рис. 1) після включення/виключення пневмоцилінру 5 
(рис. 2)  імпульс сили діє на стос деталей знизу , потім програмно включається пневмоциліндр 7, який с 
подає нижню деталь у валиками  1 і 2 транспортного модуля технологічної машини при виконанні умови 
метричного синтезу: 

, (1)
де  – відстань між торцем нижньої деталі в стосі і валиками 1, 2; 

 – величина ходу штоку пневмоциліндру 2. 
Із програмною затримкою часу 1 с пневмоциліндр 2 вимикається і цикл повторюється. Наявність 

деталей в МЗУ контролюється кінцевим  вимикачем – нормально відкритим контактом кнопки імітації 
«Sinit».  Функціональний граф « »і таблиця логічних сигналів відповідності 
наведені на рис. 1, а комбінована схема автоматизованого завантажувального пристрою наведена на рис. 2,  
де прийняті  наступні умовні позначення обраних елементів механічної і енергетичної складових циклової 
системи керування: 

1 –  пневмоциліндр з бістабільним керування для реалізації ударного імпульсу сили за схемою 
);   

2 – пневмоциліндр з бістабільним керування для реалізації виведення нижньої деталі стосу і 
подавання її у валики 3 і 4; 

3, 4 – притискний і транспортуючий валики; 5 – магазинний завантажувальний пристрій; 6 – деталі 
низу взуття;  

7, 10  – бістабільні  пневморозподільники 5/2 з електромагнітним керуванням;  
8 – кінцевий вимикач контролю початкового положення штоку пневмоциліндру 1; 
9 –  кінцевий вимикач контролю кінцевого положення штоку пневмоциліндру 1; 
11 – кінцевий вимикач контролю початкового положення штоку пневмоциліндру 2 ; 
12 – кінцевий вимикач контролю кінцевого положення штоку пневмоциліндру 2;  
13 – дросель для регулювання швидкості ударного імпульсу. 
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Рис. 1. Функціональний граф і таблиця відповідності: 1 і 2 – 

виконавчі механізми;  
3 – програмний елемент пам’яті 

Рис. 2. Комбінована принципова схема АЗП (тип С3) = 
кінематична принципова (тип К3) + пневматична принципова 

(тип П3) 
 
Характеристика і символьні імена обраних елементів модулів механотроній системи бістабільного 

керування АЗП (рис. 1,а) взуттєвих машин зведений в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 
Удар по деталям стосу  знизу Виведення нижньої деталі стосу Елементи 

Пневмо-
привод 1 

Елемент 
керування 

Елемент кон-
тролю 
положення 
штоку 

Пневмо-
привод 2 

Елемент керу-
вання 

Елемент кон-
тролю поло-
ження штоку 

Пам’ят
і   

Затри-
мки 
часу 

Зовніш-
нього ке-
рування 

Схема електропневматики  
Пневмо-
циліндр 
двосто-рон-
ньої дії. 
Начальне 
полож.   – 
шток втяг-
нутий 

Пневмо-кла-
пан  5/2     з 
бістабіль-ним 
електромаг-
нітним керу-
ванням (Y1) 

Кінцеві  
вимикачі  
(XN1) та 
(X1) 

Пневмо-ци-
ліндр дво-
сто-ронньої 
дії. Нача-
льне полож.  
– шток втяг-
нутий 

Пневмокла-пан  
5/2    з бістабі-
льним електро-
маг-нітним ке-
руванням (Y2) 

Кінцеві  
вимикачі  
(XN2) та 
(X2) 

Додат-
кове еле-
ктромаг-
нітне 
реле з 
пріори-
тетом на 
вими-
кання 
(3) 

Реле 
часу  
(Т1) 

Вмикання 
системи –
кнопка ( 
Sst). 
Імітація 
наявності 
деталей в  
МЗУ 
(Sіmit) 

 
У початковому положенні штоки 5 –  пневмоциліндрів 5 і 7 втягнуто. Послідовність дій 

« » в циклі функціонального  графу  утворена після додавання елементу пам’яті 3 
(рис. 1), який додатково введений для усунення інформаційної невизначеності у зв’язку з існуванням у 
початковому графі двох підграфів  розділених лінією невизначеності (штрих-пунктирна лінія на рис. 1).  

Складаємо наступні логічні вирази команд керування,  які супроводжуються відповідним 
фрагментом програми для контролера і коментарем до нього.   

а - бістабільний варіант керування виконавчими механізмами: 
 ;                                                                     (2)

IF                  ХN2 AND XN3 AND Sst AND Sinit    “ якщо виконується умова (2) 
             THEN           SET Y1                                                   “ тоді включити пряму функцію ПЦ 1 
                                  RESET YN1                                           “ вимикнути зворотну функцію ПЦ1   

  ;                                                                                                 (3)

IF                  X3                                                            “ якщо виконується умова (3)                         
          THEN           SET YN1                                                 “ тоді включити зворотну функцію ПЦ1 

                                  RESET Y1                                               “ вимикнути пряму функцію ПЦ1 
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                           ;                                                                                          (4)
IF                 XN1 AND X3                                           “ якщо виконується умова (4) 

             THEN           SET Y2                                                    “ тоді включити пряму функцію ПЦ 2 
                                  RESET YN2                                             “ вимикнути зворотну функцію ПЦ2  

  
;                                                                                                (5)

IF                 XN3                                                           “ якщо виконується умова (5) 
             THEN           SET YN2                                                  “ тоді включити зворотну функцію ПЦ2     
                                  RESET Y2                                                “ вимикнути пряму функцію ПЦ2  

 ;                                                                                                 (6)
IF                 X1                                                              “ якщо виконується умова (6)  

             THEN           SET X3                                                     “ тоді включити прапор включеного стану  
                                                                                                    “ елемента 3 пам’яті  (рис.1)            
                                  RESET XN3                                             “ вимикнути прапор виключеного стану  
                                                                                                    “ елемента пам’яті із затримкою часу 1 с     
                                  RESET XT1                                              “ вимикнути прапор покриття таймера Т1 

  IF                NXT1 AND X2                                         “ якщо прапор покриття таймера активний        
                                                                                        “ та контакт кінцевого вимикача Х2       
                                                                                        “ замкнений (X2=1) 

              THEN          SET T1                                                     “ тоді включити таймер T1  для   відліку                      
                                                                                                    “ часу 
                                  WITH 1s                                                   “ з затримкою часу 1 с 
                                  SET XT1                                                  “ включити прапор покриття таймера Т1 
                                  RESET X3                                               “ вимикнути прапор  включеного стану  
                                                                                                   “ елемента  пам’яті  3 (рис.1)             

 ;                                                                                                (7)

              IF                 NT1 AND XT1                                       “ якщо таймер закінчив роботу (Т1=0) і     
                                                                                                  “ прапор покриття таймера  (XT1=0)                                                                                  
              THEN          SET ХN3                                                “ тоді включити прапор вимкнутого стану  
                                                                                                  “ елемента пам’яті 3   

б – моностабільний варіант керування виконавчими механізмами: 
; (8)

; (9)
. (10)
. (11)

 
Після завантаження МЗП деталями низу взуття і натисканні кнопки старту Sst  АЗП починає роботу: 
команда  – шток пневмоциліндра 1 (ПЦ1) швидко висувається і відбувається удар штоком 

по стосу деталей знизу, сигнал контролю   другого крайнього положення штоку; 
вмикається елемент пам’яті ; 
команда     – шток пневмоциліндру 1 повертається у початкове положення, сигнал 

контролю   першого крайнього положення штоку; 
команда  – шток пневмоциліндра 2 (ПЦ2) висувається з першого крайнього положення і 

відбувається подавання нижньої деталі зі стосу у валки 3 і 4 АЗП, сигнал контролю   другого 
крайнього положення штоку; 

вимикається елемент пам’яті і вмикається таймер (Т1)   за 1 cекунду  ; 
команда  – шток пневмоциліндру 2  повертається у початкове положення, сигнал 

контролю   першого крайнього положення штоку. 
Якщо кнопка з фіксацією  була натиснута(  і в МЗП є деталі ( , то цикл 

повторюється  і подається наступна деталь низу взуття. Якщо    то наступний цикл не починається і 
це є сигналом на поповнення МЗУ деталями. Якщо повторно натиснути на кнопку з фіксацією   то 
система допрацює цикл і зупиняється. 
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Рис. 3. Електрична схема принципова (тип Е3) циклової системи керування АЗП 

 
 Для програмної реалізації команд (2)…(7) в таблиці 2 наведені абсолютні та символьні 

імена операндів системи  циклового програмного керування АЗП для підключення контролера за схемою на  
рис. 4  і складання програми керування на алгоритмічної мові SТL [22].    

 
Таблиця 2 

Тип Абсолютне ім'я 
(Abs) 

Символьне ім'я 
(Sіmb) Коментарій 

Output O0.0 Y1 Котушка соленоїда Y1 під струмом (YN1=0) 
Output O0.1 YN1 Котушка соленоїда YN1 під струмом (Y1=0) 
Output O0.2 Y2 Котушка соленоїда Y2 під струмом (YN2=0) 
Output O0.3 YN2 Котушка солоноїда YN2 під струмом (Y2=0) 
Input I0.0 XN1 Шток приводу 1 внизу  
Input I0.1 X1 Шток приводу 1 вверху (удар) 
Input I0.2 XN2 Шток приводу 2  втягнутий 
Input I0.3 X2 Шток приводу 2  висунутий (зсув нижньої деталі від 

стосу) 
Input I0.4 Sst Сигнал вмикання системи (кнопка Start) 
Input I0.5 Sinit Сигнал імітації наявності деталей в МЗУ (нормально 

відкритий  контакт Simit) 
Flag F0.0 XN3 Прапор вимкнутого елемента пам’яті 3 
Flag F0.1 X3 Прапор включеного елемента пам’яті 3 
Flag F0.2 XT1 Прапор покриття таймера(запобігає повторному 

вмиканню) 
Flag FX1 Т1 Таймер 

 
 

 
Рис. 4. Електрична схема підключення контролера до циклової системи керування АЗП 

 
Програми керування на алгоритмічної мові SТL: 
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 STEP 0                                                       “крок програми переходу системи в початковий стан                
IF                  NOT 
THEN           RESET Y1                      

         SET      YN1 
          RESET Y2                      

         SET      YN2 
                     RESET ХT1                      
                     RESET Х3                      

         SET      ХN3 
         SET      YN1 

IF                  ХN1 AND XN2 
THEN           JMP TO 1  

            STEP 1                                                                          “крок основної програми                                                        
 IF                  ХN2 AND XN3 AND Sst AND Sinit     

             THEN           SET Y1                                                     
                                  RESET YN1                                               

 IF                  X3                                                                                 
             THEN           SET YN1                                                   
                                  RESET Y1                                                  

 IF                 XN1 AND X3                                              
             THEN           SET Y2                                                        
                                  RESET YN2                                                

 IF                 XN3                                                           
             THEN           SET YN2                      
                                  RESET Y2  

 IF                 X1                                                               
             THEN           SET X3                      
                                  RESET XN3 
                                  RESET XT1 

  IF                NXT1 AND X2                                         
              THEN          SET T1                      
                                  WITH 1s  
                                  SET XT1 
                                  RESET X3 
              IF                 NT1 AND XT1                                                “відлік часу 
              THEN           SET ХN3 
              IF                  NOP  
              THEN           JMP TO 1               

Висновки 
Виконаний об’єктно-орієнтований аналіз і синтез циклового програмного керування на засадах  

механотроніки  АЗП взуттєвих машин є продовженням досліджень  проблеми автоматизованого поштучного 
завантажування взуттєвих машин, розпочатих професором Піскорським Г. А.  і продовжених  його учнями  
[1–21].   Отримані результати дозволяють  виконувати інженерне проектування  одного з можливих 
варіантів однорежимних  циклових систем керування  автоматизованим завантажувальним пристроєм 
взуттєвих машин. 
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УДК 621.9  
І.В. ПАНАСЮК, О.П. БУРМІСТЕНКОВ, М.Г. ЗАЛЮБОВСЬКИЙ 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-ЗАЧИЩУВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ 

 
У виробництвах взуття і фурнітури широко застосовуються дрібні деталі з полімерів та металів. Після 

формоутворення вони потребують проведення трудомісткої оздоблювально-зачищувальної обробки. Найбільш 
ефективний шлях механізації оздоблювально-зачищувальної обробки деталей – це використання обробки деталей 
технологічним середовищем. Рекомендацій щодо вибору конкретних видів цієї обробки для деталей легкої 
промисловості не існує. 

Проведено аналіз та розроблена класифікація технологічних процесів та устаткування для 
оздоблювально-зачищувальної обробки деталей технологічним середовищем. Класифікація дозволяє, з 
урахуванням властивостей деталей та вимог до їхньої обробки, рекомендувати раціональні види технологічного 
процесу та  устаткування. 

Для дрібних деталей легкої промисловості можуть бути рекомендовані галтувальні та вібраційні 
методи обробки технологічним середовищем. Серед перелічених видів устаткування найбільш продуктивними є 
планетарно-відцетрові установки та установки зі складним рухом ємкостей. 

Ключові слова: технологічне середовище, обробка, обертові ємкості, фурнітура. 
 

I.V. PANASYUK, O.P. BURMISTENKOV, M.G. ZALUBOVSKIY 
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine 

 
PECULIARITIES OF FINISHING PROCESSING DETAILS  

IN LIGHT INDUSTRY BY TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT 
 
Abstract – Fine polymeric and metal details are widely used in the production of footwear and accessories. After shaping they 

should undergo laborious finishing processing. The most effective way of mechanization of finishing processing details is to use technological 
environment. Recommendations on choosing of specific finishing processing for details in light industry remain uncertain. 

Technological processes and equipment for finishing processing of fine details by working environment were analyzed and 
classified. Classification takes into account the properties of details and requirements to their processing, allows to recommend types of 
rational processing and equipment. 

Tumbling and vibration processing techniques may be recommended for fine details in light industry. Planetary drums and 
centrifugal installations with a complex movement of tanks are the most productive types of equipment. 
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Вступ 
У взуттєвих і фурнітурних виробництвах широко застосовуються невеликі типові деталі, які 

виготовляються методами формування в прес-формах з термопластичних полімерів (каблуки, набійки, 
задники, підошви і т.п.),  цинкових сплавів (фурнітура, деталі замка «блискавка»), а також різанням з 
термореактивних пластмас (фурнітура). Усі ці деталі після формоутворення потребують проведення 
оздоблювально-зачищувальної обробки, пов'язаної з видаленням ливників, облоя, шліфуванням і 
поліруванням поверхні. Оздоблювально-зачищувальні операції дуже трудомісткі (іноді займають до 80% 
трудомісткості виготовлення) і найчастіше  виконуються вручну або засобами малої механізації. 

В області механізації оздоблювально-зачищувальної обробки деталей найбільш ефективний шлях – 
використання обробки деталей технологічним середовищем. Під час руху деталі, піддаються 
оздоблювально-зачищувальній обробці завдяки безперервній їх взаємодії з іншими елементами робочого 
середовища з частинками наповнювача та між собою.  

Теоретична база проектування технологічних процесів та обладнання для обробки деталей 
технологічним середовищем розроблена В.И. Коротичем, Е.И. Ходоровим, М.П. Макевніним, З.Б. 
Канторовичем, С.В. Андрєєвим, В.А. Перовим, В.В. Зверевичем, В.М. Онищенко, Е.А. Исаевим, В.А.  
Бунько, Marciniak Mieczyslaw и Stefko Andrzej (Польща). Рух сипкого середовища у планетарних барабанах 
досліджувався в роботах Л.П. Бушуєва, Кім Бен Гі, Н.Г. Усанкіна, К.А. Мнджояна, А.П. Бабічева, А.Н. 
Мартинова, В.З. Зверовщікова, О.Ф. Пшеничного, M. Matsunaga.  

Розроблено і використовується у промисловості значне різноманіття видів устаткування і процесів 
для обробки деталей технологічним середовищем, які значно відрізняються складністю конструкції, 
продуктивністю, сферою застосування та ін. Вони не класифіковані остаточно і не визначені межі 
застосування окремих видів та типів. 

Постановка завдання 
Деталі легкої промисловості, які можуть ефективно піддаватись таким способам обробки, 

потребують певних характеристик від устаткування і процесу. Тому задачею дослідження є здійснення 
класифікації технологічних процесів та устаткування для оздоблювально-зачищувальної обробки деталей 
технологічним середовищем та рекомендації щодо використання їх для обробки деталей легкої 
промисловості. 

Результати досліджень та їх обговорення 
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Обробка виробів технологічним середовищем заснована на такій взаємодії обробного середовища з 
виробом, за якої відбувається зачистка та обробка його поверхні. Обробні середовища поділяються за рядом 
ознак, до яких відносяться: фізичний стан середовища, її рухливість, характер взаємодії на оброблюваний 
виріб у часі, вид енергії, що підводиться до виробу, а також хімічна активність середовища по відношенню 
до матеріалу оброблюваного виробу ( рис. 1).  
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Рис. 1. Класифікація технологічних середовищ 

 
При виборі технологічного середовища необхідно враховувати всі фактори її впливу на виріб [1]. 

Наприклад, при обробці склопластиків не рекомендується в якості середовища використовувати воду, так як 
вона швидко дифундує по капілярах; при цьому зменшується поверхнева енергія системи, а при наявності 
залишкових напружень відбувається швидке розвинення тріщин, особливо під впливом експлуатаційного 
навантаження, що різко знижує міцність виробів.  

Методи обробки середовищем доцільно розділити на дві великі групи: методи обробки механічним 
впливом середовища і методи обробки фізико-хімічним впливом середовища. 

При обробці виробів технологічним середовищем широко використовуються комбіновані методи 
обробки, тому слід розглянути ці методи докладніше. При комбінованих методах обробки здійснюється 
одночасно кілька способів фізико-хімічного впливу та підведення енергії в зону обробки [2]. Прості методи 
обробки використовують один вид енергії і один спосіб підведення її в зону обробки. Так, наприклад, 
широко поширена механічна обробка застосовує механічну енергію при рівномірному відносному русі 
інструмента і заготовки. 

Промислове застосування комбінованих методів обробки призводить до значного підвищення 
продуктивності обробки та якості виробів. Крім того, в ряді випадків освоєння комбінованих способів 
обробки дозволяє досягти нових технічних ефектів, наприклад значно збільшити міцність, зносостійкість та 
інші експлуатаційні параметри виробів. 

Методика побудови комбінованих способів обробки визначається закономірностями 
підсумовування фізичних і хімічних впливів, що визначають процес видалення матеріалу при обробці. Ці 
закономірності залежать від наступних факторів: 1) числа і видів фізико-хімічних впливів; 2) способу 
здійснення кожного впливу в зоні обробки; 3) кількісних характеристик сумісних впливів (передусім 
величини енергії кожного виду) і їх співвідношення [2]. Розглянемо ці чинники послідовно. 

Перший фактор – число і види фізико-хімічних впливів, що підводяться  – дозволяє розділити 
комбіновані методи на три класи. 

Перший клас – методи обробки, які використовують один і той же вид енергії, але два різні способи 
її підвода. Прикладами таких методів можуть служити, наприклад, точіння з накладенням низькочастотних 
вібрацій для дроблення стружки, а також спосіб, при якому вироби, закріплені на швидкообертовому 
шпинделі верстата, занурюють в заповнений абразивним матеріалом (порошком) барабан; останній для 
прискорення процесу обробки крім обертового руху здійснює зворотно-поступальне переміщення (або 
барабан може бути нерухомим, а шпиндель з виробом виконує як обертальний, так і зворотно-поступальний 
рух) [3]. 

Другий клас – методи обробки, що поєднують два види енергії, що підводиться в зону обробки. 
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Сюди входять методи обробки механічним впливом середовища з одночасною термічною обробкою, а саме 
– механічним впливом середовища з підвищеною або пониженою температурою. 

Третій клас – методи обробки, що суміщають більше двох різних видів енергії та способів її 
підвода. 

Другий фактор – спосіб здійснення поєднання фізико-хімічних впливів – дозволяє розділити 
комбіновані способи на способи з паралельним і послідовним підведенням енергії, причому при 
послідовному підводі має значення порядок підведення, тому що цей порядок може впливати на 
ефективність подібного суміщення. 

Третій фактор – кількісне співвідношення різних видів фізичних і хімічних впливів, що 
поєднуються. Зміна цього співвідношення може призводити до кількісної зміни процесу обробки або 
викликати його якісні зміни. Третій фактор дозволяє розділити комбіновані методи на два типи методів: 
методи з переважним впливом якогось одного впливу, наприклад механічного (для комбінованих процесів 
цього типу розрізняють базові та додаткові процеси); методи, в яких не можна розділити фізико-хімічні 
впливи на основні і додаткові (механохімічна обробка). 

При комбінованих методах обробки, перш за все другого класу, результат двох фізичних або 
хімічних впливів не є їх простою арифметичною сумою, тому що іноді суміщення двох фізичних впливів 
може дати нові технологічні ефекти, що забезпечують значне підвищення продуктивності обробки, стійкості 
інструменту та якості обробки виробів. Тому перелік сумісних процесів, їх кількісні характеристики, а 
також послідовність впливів повинні підбиратися так, щоб активізувати один одного. 

Механічний вплив середовища. Методи механічного впливу середовища на оброблюваний виріб 
підрозділяються на методи обробки рухом виробу в середовищі (рис. 2) і на методи обробки впливом на 
виріб направленого потоку середовища (рис. 3).  

В основі методів обробки рухом виробів в середовищі лежать механічні впливи, що виникають при 
зіткнення виробів між собою і з абразивними частинками середовища, в результаті чого відбувається 
обламування і зрізання дефектів, що підлягають видаленню. 

Сила впливу при зіткненні залежить від умов обробки: параметрів  режиму обробки та кута 
зіткнення. Співудари виробів з абразивними частинками середовища завжди супроводжуються 
мікрорізанням, згладжуванням нерівностей та округленням кромок, кутів і вершин деталей. Співудари 
виробів між собою також призводять до зминання і округлень країв, кутів і вершин, до зміцнення 
поверхонь, прослизанню та зминанню мікронерівностей на поверхні. Об стінки і дно контейнера вироби 
вдаряються тільки кромками, кутами і вершинами, при цьому знімаються задирки, а кромки і кути деталей 
округляються. 
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Рис. 2. Класифікація методів обробки виробів із пластмас і металів рухом виробів в середовищі 
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Місця зіткнень нерівномірно розподіляються по поверхні виробу. Абсолютно не зазнають співудару 
поверхні в отворах, мінімальне число зіткнень в западинах, дещо більше на плоских поверхнях і 
максимально – по крайках, кутах і виступах. 
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Рис. 3. Класифікація методів обробки виробів із пластмас і металів направленим потоком середовища 
 
Операції цього виду обробки виконують в певній послідовності. Для більш ефективного впливу на 

оброблювану поверхню вироби знежирюють, потім розбивають на партії за масою чи об'ємом і подають на 
обробку. Вироби завантажують у контейнер установки разом з наповнювачем, іноді спільно з рідиною. При 
включенні установки, виріб і наповнювач під дією сил тяжіння, інерції, а також відцентрових сил 
переміщаються в контейнері по певних траєкторіях. При цьому вироби співударяються один з одним, з 
наповнювачем і зі стінками контейнера. Сили, прискорення, імпульси зіткнень і кути атаки 
найрізноманітніші і залежать від розмірів, форми і ваги деталей і частинок наповнювача, а також від опору 
робочого середовища щодо їх переміщення. В результаті перерахованих факторів поверхня виробів втрачає 
глянець – це один із суттєвих недоліків описуваного методу. Щоб зберегти якість поверхні оброблюваних 
виробів, проводять цілий комплекс заходів: внутрішню поверхню контейнера оббивають повстю, шкірою, 
гумою і т. п.; в якості наповнювача застосовують дерев'яні кілочки, кубики, тирсу, пластмасові кульки, 
шкаралупу фруктових кісточок і т. д.; підбирають оптимальний обсяг робочого завантаження; додають МОР 
(мастильно-охолоджуючу рідину) та ін. 

Гранулометричний склад і зернистість наповнювача вибирають, виходячи з необхідної точності 
розмірів виробів, шорсткості їх поверхні, а також продуктивності обробки. Як показує практика, розмір 
гранул наповнювача повинен бути в 2 рази менше розміру мінімального оброблюваного отвору виробу. 
Якщо ж отвори у виробі обробці не підлягають, то розмір гранул повинен, принаймні, в 3 рази 
перевищувати розмір найбільшого отвори у виробі [4]. Для збереження глянцю на пластмасових виробах 
наповнювач має бути добре обкатаний. 

Одними з найпростіших для практичної реалізації є відцентрові абразивні або обкатні методи 
обробки твердими частинками, рухомого середовища із підведенням механічної енергії. Така обробка може 
здійснюватись у обертових барабанах (галтувальні барабани), ємкостях зі складним рухом (планетарні 
барабани та ін.) або у вібраційному устаткуванні. Найбільш продуктивним з перелічених є устаткування зі 
складним рухом ємкостей, серед яких по кінематиці та динамічним навантаженням перевагу має 
устаткування з планетарним рухом ємкостей. Обробка деталей в планетарних барабанах здійснюється при 
переміщенні частинок маси завантаження (наповнювач і оброблювані деталі) по поверхні деталі при 
певному контактному тиску. Залежно від характеру середовища він являє собою механічний або хіміко-
механічний процес знімання найдрібніших частинок матеріалу з оброблюваної поверхні, а також 
вигладжування мікронерівностей шляхом їх пластичного деформування. При заданих властивостях 
наповнювача інтенсивність процесу і якість оброблюваної поверхні в значній мірі визначаються величиною 
контактного тиску і швидкістю переміщення частинок по поверхні деталі. Реалізація процесу в планетарних 
барабанах дозволяє ефективно використовувати відцентрові сили інерції для досягнення значень зазначених 
параметрів, які забезпечують інтенсивне протікання процесу обробки. 

Висновки 
Проведений аналіз та запропонована класифікація технологічних процесів та устаткування для 

оздоблювально-зачищувальної обробки деталей технологічним середовищем дозволяють, виходячи з 
властивостей деталей, вимог до їхньої обробки, обрати раціональні види технологічного процесу, види 
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технологічного середовища, метод підведення енергії у зону обробки і таким чином вийти на типи 
технологічного устаткування. 

Виходячи з проведеного аналізу для оброки типових деталей легкої промисловості, які 
виготовляються методами формування в прес-формах з термопластичних полімерів (каблуки, набійки, 
задники, підошви і т.п.),  цинкових сплавів (фурнітура, деталі замка «блискавка»), а також різанням з 
термореактивних пластмас (фурнітура) можуть бути рекомендовані методи обробки технологічним 
середовищем – галтувальні та вібраційні. Це обробка у галтувальних барабанах, планетарно-відцентрових 
барабанах, ємкостях зі складним рухом та вібраційному устаткуванні. Серед перелічених видів устаткування 
найбільш продуктивними є планетарно-відцетрові установки та установки зі складним рухом ємкостей, при 
цьому вони залишаються відносно простими конструктивно і експлуатаційно, що актуально для 
підприємств легкої промисловості. 
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ОСОБЛИВОСТІ АЗОТУВАННЯ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ З НЕСТАЦІОНАРНИМ 
ЖИВЛЕННЯМ ОТВОРІВ З ВІДНОСНО МАЛИМ ДІАМЕТРОМ  

 
Наведені результати попередніх експериментів по азотуванню в тліючому розряді отворів з відносно 

малим діаметром. 
Ключові слова: отвори, відносно малий діаметр, азотування, тліючий розряд, нестаціонарне живлення. 
 

I. M. PASTUKH, V. V. LUKHOVEC, V. S. KURSKOY 
Khmelnitsky National University 

 
THE BASICS OF NITRATION WITH VARIABLE FEED GLOW DISCHARGE FOR OPENINGS WITH 

RELATIVELY SMALL DIAMETERS 
 
Abstract – What follows are the results for the preliminary nitration with variable feed glow discharge experiments for openings 

with relatively small diameters. It has been established that using the aforementioned glow discharge changes the characteristics of the 
metal’s surface layer in deep openings 

Keywords: nitration, glow discharge, openings, relatively small diameters. 
 

Вступ 
Актуальність поставленої задачі безсумнівна, якщо навести декілька прикладів з практичного 

застосування об’єктів модифікації металевої поверхні. Практично всі кінематичні пари тертя з 
поступальним рухом, причому неважливо циліндричної вони форми чи довільної, конструктивно 
підпадають під категорію отворів з відносно малим діаметром, тобто відношення довжини (глибини) отвору 
до його діаметрального розміру перевищує значення чотирьох. Цей показник, прийнятий в якості критерію 
геометричних співвідношень, обґрунтовується тим, що, як відомо, процес азотування подібних 
конструктивних елементів аналогічний за своєю природою розряду з пустотілим катодом. З теорії цього 
процесу відомо, що реально поле проникає всередину отворів на глибину не більше двох діаметральних 
розмірів (якщо отвори – не круглі, то двох менших діаметральних розмірів) [1]. При цьому слід врахувати ту 
обставину, що цей показник відноситься до межі поля, де напруженість складає всього 0,02 (біля двох 
процентів) від номінального значення на торці отвору. Числовий критерій віднесення об’єктів азотування до 
категорії отворів з відносно малим діаметром в кількості чотирьох діаметрів стосується конструкцій, в яких 
отвори наскрізні. Для глухих заглиблень або отворів значення критерію може бути зменшене до двох. 
Продовжуючи наведення прикладів досліджуваних в цій роботі конструкцій, можна відзначити плунжерні 
пари паливних насосів дизельних двигунів внутрішнього згорання, матеріальні циліндри 
термопластавтоматів тощо. Модифікація внутрішньої поверхні зі збільшенням зносостійкості особливо 
актуальна для матеріальних циліндрів термопластавтоматів, які переробляють полімери з абразивними 
наповнювачами, наприклад – склонаповнені пластмаси. 

Спроби азотувати подібні конструктивні елементи в тліючому розряді з постійним живленням 
тільки підтверджують теоретичні висновки, які наведені вище, стосовно розповсюдження розряду в отворах 
відносно малого діаметра – внутрішні поверхні отворів біля торців азотуються з прийнятною якістю, далі в 
міру збільшення відстані від торця отвору результати азотування все менш помітніші. Деякого покращення 
наслідків модифікації можливо досягти шляхом збільшення тривалості процесу. тобто проявляється ефект 
звичайного пічного азотування, але при цьому нівелюється головна перевага азотування в тліючому розряді 
– суттєве зменшення (більше, ніж на порядок) тривалості обробки. Таким чином, поставлена в роботі задача 
має, насамперед, практичне значення, оскільки існує безліч варіантів її реального виробничого застосування. 
При цьому слід врахувати ту обставину, що аналогічний процес практично не досліджувався, за винятком 
чисто технологічних аспектів [2]. 

Попереднім теоретичним обґрунтуванням можливості азотування внутрішніх поверхонь отворів з 
відносно малим діаметром може служити теза стосовно накачування іонів азоту у внутрішню порожнину 
отвору за рахунок ефекту їх руху по інерції в момент зміни напруги розряду аж до повного зникнення її у 
випадку циклічно-комутованого розряду. Оскільки іони у відсутності електричного поля будуть 
продовжувати рухатись по дотичній до траєкторії, яка мала місце в момент переривання розряду, то 
з’являється можливість досягнення ними області порожнини отвору, де поле практично вже не діє. 
Особливо таке явище має місце для іонів, які влітають в отвір в околі його центру. В цьому випадку 
траєкторія їхнього руху суттєво випрямляється, ймовірність сутички іонів зі стінками отвору зменшується, 
вони пролітають шлях значно довший, ніж це мало би місце у випадку безперервного живлення. Таким 
чином створюється надлишкова концентрація іонів азоту, які далі дрейфують в глибину отвору, 
підпорядковуючись законам дифузії. Оскільки іони азоту є головним фактором утворення нітридів, то 
процес азотування внутрішньої поверхні теоретично повинен проходити із швидкістю, яка практично 
відповідає умовам обробки відкритих поверхонь. 
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Експериментальні дослідження 
Експериментальні дослідження проводились на моделі, загальний вигляд якої представлено на 

рисунку 1. Модель представляє собою пустотілий циліндр, 
в якому на різних відстанях від торця просвердлена серія 
радіальних отворів. В ці отвори вставляються взірці, 
виготовлені з різних сталей. Таким чином, кожний взірець 
азотується з двох торців, що дає можливість по-перше, 
азотувати із зовні та з середини моделі при практично 
однаковій температурі, по-друге, порівнювати результати 
азотування двох поверхонь, при цьому різниця в умовах 
полягає тільки в розташуванні цих поверхонь – зовнішнє чи 
внутрішнє. Всі інші фактори, які могли б впливати на 
результати модифікації практично ідентичні Наявність 
серії радіальних отворів створює можливість одночасного 
азотування взірців, виготовлених з різних сталей при 
однакових параметрах технологічного процесу, що суттєво 
прискорює експериментальні дослідження. Повна довжина 
моделі 400 мм, діаметр отвору 40 мм. Таким чином 
найбільший коефіцієнт відношення довжини отвору до 
його діаметра складав 10. Азотування проводилось на 
установці для безводневого азотування УАТР-1 з діаметром 
розрядної камери 400 мм, робочою висотою 700 мм. В 
якості газового середовища використовувалась азотно-
аргонова суміш із співвідношенням компонентів по об’єму 
75% азоту і 25% аргону. Взірці встановлювались в 
радіальні отвори і утримувались там за рахунок певного 
натягу. Цим досягалась не тільки утримування взірців в 
отворах, але і також відсутність горіння в околі торців 
взірців при живленні розряду постійним струмом. 
Небезпека цього явища цілком реальна, оскільки 
спостерігається вже при зазорах порядку 0,5 мм. В той же 
час використання подібного методу фіксації взірців значно 
спрощує конструкцію моделі, виключивши з неї пристрої 
типу гвинтових затискачів, цанг і т. п. Параметри 
технологічного режиму представлені в таблиці 1. В режимі 
1 використовувався циклічно-комутований розряд, в 

режимах 2 і 3 – постійне живлення. 
 

Таблиця 1 
Технологічні параметри азотування 

Номер 
режиму 

Температура, 
градуси С Напруга, В Тиск в 

камері, тор 
Тривалість, 
години Особливості режиму 

1 560 730 1,2 6 Циклічно-комутований розряд 
2 560 730 1,2 6 Модель відкрита з 2-х сторін 
3 560 730 1,2 6 Один торець закритий 

 
Обробка результатів азотування насамперед передбачала вимірювання поверхневої мікротвердості 

на мікротвердомірі ПМТ-3. При цьому досліджувалась поверхнева мікротвердість не тільки на торцях 
взірців, але по глибині модифікованого шарую Для цього виготовлялись за стандартною методикою 
мікрошліфи. Заміри мікротвердості виконувались на відстані від поверхні 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 
600, 1000 мкм.  

Порівняння абсолютних значень поверхневої мікротвердості не зовсім коректне, особливо якщо 
врахувати постановочний характер експериментів. Причиною подібного висновку є те, що дані поверхневої 
мікротвердості у значній мірі залежать від властивостей точки поверхні, в якій ці вимірювання проводились, 
наприклад – наявність в ній карбідів, зерен, їх границь тощо. З цієї причини прийнято в якості відправної 
точки для аналізу принцип порівнювання відносних значень поверхневої мікротвердості. На рис. 2 показана 
зміна відношень мікротвердості по глибині модифікованого шару відповідно зі сторони зовнішніх торців до 
аналогічного показника, виміряного на тій же глибині, але з внутрішньої сторони для варіанту режиму 3, на 
рис. 3 – аналогічні показники для режиму 1. При цьому розташування графіків на вертикальній шкалі 
відповідає віддаленості взірців від торця моделі. 

 

 
Рис. 1. Експериментальна модель для азотування 
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Рис. 2. Розподіл відношення мікротвердості (зовнішня 
сторона до внутрішньої) по глибині модифікованого 

шару для режиму 3 

Рис. 3. Розподіл відношення мікротвердості (зовнішня 
сторона до внутрішньої) по глибині модифікованого 

шару для режиму 1 
 
Порівняння рисунків 2 і 3 насамперед свідчать про принципово різні результати азотування, 

оскільки в режимі 3 коефіцієнт відношення мікротвердості суттєво більший (в деяких випадках перевищує 
1,2). Крім того характер розподілу відношень по глибині азотованого шару різний, оскільки в режимі 3 на 
відносно невеликій глибині значення мікротвердості практично зрівнюються, тоді як в режимі 1 
нерівномірність зберігається до великих глибин. 
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Рис. 4. Розподіл відношення мікротвердості (зовнішня 
сторона до внутрішньої) залежно від відстані від торця 

для режиму 2 

Рис. 5. Розподіл відношення мікротвердості (зовнішня 
сторона до внутрішньої) залежно від відстані від торця 

для режиму 1 
 
На рис 4 і 5 відповідно представлені графіки відношень мікротвердості із зовнішньої сторони до 

аналогічного показника з внутрішньої в залежності від відстані досліджуваного перетину до відкритого 
торця моделі відповідно для режимів 2 і 1. З рисунків слідує, що перевищення показника відношення для 
режиму 2 зі збільшенням відстані від торця зростає, а для режиму 1 (як середня величина всіх графіків) 
залишається незмінною в околі одиниці. 

Ще більш наглядним з точки зору вибору режиму азотування є порівняння значень мікротвердості 
по глибині модифікованого шару до аналогічного показника на торці взірця (очевидно, що тільки в плані 
принципових рішень, а не конкретних значень параметрів технологічного режиму, хоча б тому, що в певній 
мірі показники відношень для режимів з постійним живленням і циклічно-комутованого складно 
порівнювати, бо тривалість процесу була однаковою, в той же час для циклічно-комутованого живлення 
реально розряд протікав при коефіцієнтові шпаруватості 2 тільки половину цього часу). Цей показник більш 
об’єктивно відображає реалії, оскільки точність та локація виміру в меншій мірі вливають на достовірність 
аналізу. На рис. 6 показана зміна середнього значення співвідношення мікротвердості на певній глибині 
азотованого шару до аналогічного показника на торці взірця для режиму 1 (суцільна лінія – внутрішня 
сторона, штрихова – зовнішня), аналогічно – на рис. 7 – для режиму 2, на рис. 8 – для режиму 3, а на рис. 9 – 
порівняння середніх значень зовнішньої та внутрішньої сторін для всіх трьох режимів. З рис. 6-8 слідує, що 
характер залежності співвідношень суттєво різний для певних режимів. В усіх варіантах технології 
спостерігається відмінність значень для внутрішньої та зовнішньої сторін. 
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Рис. 6. Відношення мікротвердості на глибині модифікованого 
шару до мікротвердості на торці для режиму 1 

Рис. 7. Відношення мікротвердості на глибині модифікованого 
шару до мікротвердості на торці для режиму 2 
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Рис. 8. Відношення мікротвердості на глибині модифікованого 

шару до мікротвердості на торці для режиму 3 
Рис. 9. Порівняння відношень мікротвердості на глибині 
модифікованого шару до мікротвердості на торці (верхня 

крива – режим 1, нижня – режим 3) 
 
В режимі 1 (рис. 9) розподіл мікротвердості кращий (верхня крива) оскільки мікротвердість по 

глибині шару зменшується більш плавно порівняно з іншими режимами. Очевидним висновком з рис. 6-9 є 
той, що змінюючи технологію можна забезпечити необхідну якість азотування отворів з відносно малим 
діаметром. При цьому найбільш перспективним слід вважати застосування циклічно-комутованого розряду. 

Висновок 
Встановлено, що використання для азотування отворів з відносно малим діаметром тліючого 

розряду з різним характером живлення створює умови для отримання модифікованих шарів з варіативними 
характеристиками. 
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ПОПЕРЕДНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТУВАННЯ В 

ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ З НЕЗАЛЕЖНИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
 
Обґрунтована можливість та доцільність застосування азотування з використанням тліючого розряду 

при незалежних (автономних) параметрах технологічного режиму. 
Ключові слова: азотування, тліючий розряд, незалежні параметри технологічного режиму. 
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Khmelnitsky National University 

 
THE PREDICTED PRECONDITIONS FOR APPLYING NITRATION WITH GLOW DISCHARGE AND 

INDEPENDENT PARAMETERS FOR MODIFYING METAL SURFACES 
 
Abstract – Detailed below are the basic arguments and conducted analysis of the factors influencing the parameters for nitration 

with glow discharge. Proposed below is the differential approach to combining the abovementioned parameters with the goal of attaining 
new capabilities for finishing the metal surfaces. 

Keywords: nitration, glow discharge, abovementioned parameters. 
 

Вступ 
Результативність модифікаційних процесів поверхні металів в першу чергу залежить від вибору 

оптимальних параметрів технологічного режиму, при яких забезпечуються ті характеристики азотованих 
деталей, котрі найкраще відповідають умовам експлуатації. Якраз саме ці критерії є поряд з економічними 
вимогами вирішальними при виборі не тільки технології обробки, але і конкретних умов проведення 
процесу. Очевидно, що в основу аналізу результативності та ефективності технології повинна бути 
покладена саме відповідність наслідків модифікації в порівнянні їх з найбільш оптимальними з точки зору 
забезпечення максимальної працездатності деталей машин, оброблювального інструменту, оснащення тощо. 
Ця теза також є вирішальною для формування моделі будь-якого процесу, причому на наш погляд найбільш 
важлива роль повинна бути відведена питанням енергетичної взаємодії складових модифікаційного процесу, 
оскільки будь-який з них найбільш оптимально проходить в певних енергетичних рамках. Розроблена саме з 
подібних позицій енергетична модель безводневого азотування в тліючому розряді передбачала введення 
низки аналітичних показників, котрі по можливості об’єктивно характеризували б головні субпроцеси: 
утворення нітридів, розпорошення поверхні, дифузію азоту в глибину поверхневого шару [1]. 

Оцінка ефективності кожного з названих субпроцесів проводиться на основі розрахунку з 
використанням відповідного програмного забезпечення певних критеріальних характеристик – відносних 
енергетичних факторів (ВЕФ) того чи іншого субпроцесу. До них відносяться: 
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ВЕФ утворення нітридів k-го компонента поверхні, включаючи молекулярну та атомарну складові 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету №3 ’2013 200 

∫∫ +=
ki

Aki

ki

Mki

djdjF ivAkivMkNik

max

min

max

min

cos)(cos)(2
θ

θ
ε

θ

θ
ε θθεθθε , 

загальний ВЕФ утворення нітридів всіх компонентів поверхні 

∑∑
−

= =

=
1

0 1

CZ

i

c

k
NikN FF . 

У вищенаведених формулах прийняті позначення: 
)( ivMkj εε , )( ivAkj εε  – відносні енергетичні спектри падаючого на поверхню потоку 

молекулярних та атомарних іонів, 
Θmax, Θmin – максимальні та мінімальні кути, які розраховуються по верхньому та нижньому 

порогах енергії, в межах котрих можливе утворення нітридів, 
zc – число шарів, на яке розбивається область катодного падіння, 
Крв, Кдв – коефіцієнти, які характеризують геометрію зіткнення часток з поверхнею, 
βn – кут, який характеризує геометрію бомбардування поверхні нейтральними частками. 
 

Дослідження впливу параметрів технології на характеристики субпроцесів 
Зазначені вище показники характеризують складові процесу азотування якісно, тобто дозволяють 

проаналізувати можливий вплив параметрів технології, але без додаткових досліджень унеможливлюють 
прогнозування конкретних значень результатів. Наведені показники умовно можна розділити на дві групи: 
показники впливу падаючого потоку на поверхню - фактори утворення нітридів в приповерхневому шарові 
та показники, які визначаються саме параметрами газового середовища. Фактори першої групи окрім 
параметрів технологічного режиму (склад газового середовища, напруга між електродами U, густина струму 
j, температура поверхні T, тиск в розрядній камері р) залежать також від матеріалу, з якого виготовлені 
об’єкти обробки, насамперед – від їх хімічного складу. Головний принцип формування цих факторів 
зводиться до вичленення з енергетичного спектру падаючого на поверхню потоку тільки тих часток, енергія 
котрих з врахуванням умов її передачі часткам поверхні (кутових параметрів геометрії сутички, про які 
зазначалось вище) знаходиться в межах, які забезпечують реакцію утворення нітридів певного сорту. 
Розрахунок системи показників проводився з використанням спеціально розробленого програмного 
забезпечення, при цьому до першої групи факторів віднесені: FN – загальний ВЕФ утворення нітридів з 
молекулярними та атомарними складовими; до другої: Fspu –ВЕФ розпорошувальної дії потоку іонів, Fsdu – 
те ж, дифузійної дії, Fspn –ВЕФ розпорошувальної дії потоку нейтралів, Fsdn – те ж, дифузійної дії та інші 
(всього 14 характеристик). 

Далі наведено результати аналізу впливу параметрів технологічного режиму на характер зміни 
приведених вище показників. 
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Рис. 1. Зміна ВЕФ утворення нітридів при азотуванні сталі 38Х2МЮА  в газовому середовищі N75Ar25  залежно 

від тиску та інших параметрів технологічного режиму 
 
З рис. 1 слідує, що тиск впливає на утворення нітридів екстремально, причому значення тиску 

екстремуму зміщується в залежності від інших характеристик технології. Позначення на вертикальній шкалі 
розшифровуються по типу u300t873 – напруга на електродах камери 300 В, температура поверхні 873°К. 
Збільшення напруги знижує інтенсивність утворення нітридів, оскільки при цьому зростає енергія часток 
падаючого потоку, що інтенсифікує розпорошення поверхневого шару та дифузію. Ріст температури 
призводить при однаковому тиску до зменшення азоту в одиниці об’єму газового середовища, що також 
знижує швидкість утворення нітридів. 
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Рис. 2.  Зміна ВЕФ утворення нітридів в залежності від вмісту азоту (одиниця відповідає суміші N100) та інших 

параметрів технологічного режиму 
Вплив вмісту азоту в газовому середовищі (рис. 2) дозволяє вибрати оптимальний склад суміші по 

об’єму. 
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Рис. 3.  Зміна добутку енергії іонів на їх відносний розподіл по енергетичних рівнях  залежно від тиску та інших параметрів 

технологічного режиму 
 
Більш складно впливають параметри технологічного режиму на добуток енергії іонів на їх розподіл 

за енергією (рис. 3). Характер впливу екстремальний, проте межі коливань більш значні, порівняно з іншими 
факторами. Ще більш складніший вплив параметрів технологічного режиму на добуток енергії нейтральних 
компонентів падаючого потоку та їх розподілу по енергетичних рівнях (рис. 4). 

Збільшення напруги (рис. 5) однозначно підвищує енергетичну дію заряджених компонентів 
середовища на поверхню, для нейтралів чітко спостерігається екстремальний характер зміни, проте, оскільки 
вплив останніх менший, то сумарний фактор дифузійної дії практично не відхиляється від лінійної залежності. 
Вплив густини струму суттєво відрізняється від аналогічних характеристик для напруги, чим і пояснюється 
наявність на рис. 4 та 5 мінімумів, котрі в якійсь мірі є відображенням питомої потужності розряду. 
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Рис. 4.  Зміна добутку енергії нейтральних компонентів падаючого потоку на їх відносний розподіл по енергетичних рівнях 

залежно від тиску та інших параметрів технологічного режиму 
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Рис. 5.  Вплив напруги (а, б, в), густини струму (г, д, е) та інших параметрів технологічного режиму на добутки енергії на 
розподіли іонів (а, г), нейтралів (б, д) по енергетичних рівнях і сумарний ВЕФ дифузійної дії у повному спектрі кутів входу (в, е) 

для газового середовища N75Ar25 
 
Аналіз впливу параметрів технологічного процесу на фактори окремих субпроцесів свідчить про 

можливість керування результатами модифікації в широких межах. Проте при цьому не враховується той 
суттєвий момент, що в реальному процесі практично всі характеристики взаємозалежні та взаємопов’язані. 
Причиною цього є те, що для підтримування певного технологічного режиму, наприклад температурного 
режиму, в кожній конкретній ситуації рівновага настає при певному співвідношенні напруги, струму 
(питомого струму), тиску та складу газового середовища. При цьому визначальним фактором є температура 
процесу. Очевидно, що при забезпеченні незалежності параметрів технології відкриваються широкі додаткові 
можливості як для інтенсифікації процесу, так і для якісного керування наслідками модифікації. В цьому 
випадку, наприклад, незалежно від умови підтримування температури можливе пригнічення або, навпаки, 
інтенсифікація тих чи інших субпроцесів, а через них – створення різних структур модифікованого шару. 

Висновок 
Розробка технології безводневого азотування в тліючому розряді з незалежними (автономними) 

параметрами технологічного режиму відкриває нові можливості для удосконалення процесу. 
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УДК 621.22 
І.В. ПЕТКО, В.М. ПАВЛЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРОСТРУМЕНЕВИХ 

УСТАНОВОК ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ  
ГІДРОМУЛЬТИПЛІКАТОРІВ ВИСОКОГО ТИСКУ 

 
Наведений метод підвищення якісних характеристик гідроструменевих установок за рахунок оптимізації 

параметрів гідромультиплікаторів високого тиску, що може бути використаний при розробці гідросистем 
високого тиску, а також при проектуванні гідромультиплікаторов із застосуванням різних робочих рідин в 
трактах високого і  низького тисків. 

Ключові слова: гідромультиплікатор, гідрорізальна установка, струмінь, сопло, сопловий насадок, 
плунжер.  

 
I. V. PETKO, V. M. PAVLENKO 

Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine 
 

IMPROVEMENT OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF HYDRO-JET INSTALLATIONS BY 
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF HYDRO-MULTIPLIER OF HIGH PRESSURE 

 
This article has shown that the reliable operation hydro-multiplier mainly depends on the performance plunger pair, the best of 

its parameters: the plunger, sleeve length, and the gap between them. 
It is proved that a more accurate calculation of the working fluid leakage through gaps plunger and bushings need to consider 

what to plunger applied axial compressing force under which it is deformed causing primary gap in plunger pair decreases. 
A method for improving the quality characteristics hydro plants by optimizing the parameters of high-pressure hydraulic 

multipliers, which can be used to develop a high-pressure hydraulic systems, as well as the design hydro-multiplier with different working 
fluids in the path of high and low pressure. 

Keywords: hydro-multiplier, hydro cutting systems, jet, nozzle, nozzle tips, plunger. 
 

Вступ 
Гідроструменева обробка – це технологічна операція керованої дії на оброблювану поверхню 

сформованим швидкоплинним струменем рідини, здатним виконувати пружно-пластичне та в’язко-
пластичне деформування мікрообсягів тіла заготовки з можливим наступним їх відокремленням від 
основного матеріалу. При цьому струмінь рідини являє собою універсальний інструмент, який поєднує в 
собі  властивості ідеалізованих інструментів обробки матеріалів тиском та механічної лезової обробки. 

Постановка задачі 
Одним з головних пристроїв будь-якого гідроструменевого обладнання є джерело високого тиску, 

що дозволяє отримувати швидкоплинний струмінь рідини, витікаючий з соплового насадку робочого органа 
та виконуючий задану обробку поверхні. Від надійності та безвідмовності роботи цього пристрою залежить 
не тільки ефективність експлуатації обладнання, але й безпека його обслуговування. Разом з іншими 
вузлами та механізмами, джерело високого тиску впливає на якість обробки, її продуктивність та вартість. 

Аналіз досліджень та публікацій 
Для створення безперервного швидкоплинного струменя робочої рідини (600–900 м/с) необхідно, 

щоб тиск робочої рідини на вході в сопло був в межах 100–600 МПа. Забезпечення керованого високого 
тиску досягається за рахунок мультиплікатора безперервної дії – найбільш простого способу підвищення 
тиску робочої рідини.  

Гідросистеми високого тиску, що побудовані за звичайною схемою об’ємного гідроприводу,  
складаються з насосу високого тиску (100.....600 МПа), регулюючої, розподільної та допоміжної апаратури.  
Замість вказаного насосу можливе використання звичайного насосу на тиск до 32 МПа та мультиплікатора. 
Така схема має ще одну істотну перевагу: у разі використання в якості робочої рідини технічної води або 
водних емульсій, корозійно стійкими мають бути тільки елементи мультиплікатора та апаратури високого 
тиску. При цьому, для живлення силового приводу мультиплікатора у контурі низького тиску 
використовуються звичайні мінеральні мастила та промислова гідравлічна апаратура. А це істотно знижує 
вартість обладнання, спрощує його обслуговування та полегшує виготовлення окремих частин 
мультиплікатора, що зношуються у процесі експлуатації. Про доцільність побудови систем високого тиску 
на базі мультиплікаторів свідчать також автори робіт [1, 2]. 

Виділення невирішених частин 
Проте при високих тисках (вищих за 50 МПа) на роботу гідравлічних мультиплікаторів суттєво 

впливають cтиснення рідини, зміна в'язкості, об'єм шкідливого простору, деформації робочих камер. Тому 
метод розрахунку гідромультиплікаторів для тисків близько 100–400 МПа є нагальною задачею при 
проектуванні гідрорізального устаткування. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Установка для гідрорізання (рис. 1) є джерелом високого тиску, з’єднане через гідроакумулятор з 

робочим насадком, що містить сопло. Матеріал переміщається на столі. Відпрацьована робоча рідина 
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(технічна вода) фільтрується і насосом подається на вхід мультиплікатора. Швидкоплинний струмінь 
формується в робочому насадку, що має фільтр тонкого очищення робочої рідини і сопло.  

Робочий насадок 1 живиться від акумулятора 18, який забезпечує безперервність витікання 
струменя і згладжує пульсації тиску, що виникають при реверсі мультиплікатора 16, тобто у момент 
знаходження плунжерів в мертвих точках. Акумулятор 18 конструктивно являє собою балон високого тиску, 
забезпечений запобіжним клапаном 19 і манометром 17. Енергія високого тиску акумулюється в ньому за 
рахунок пружних деформацій стінок та cтиснення рідини. 
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Рис. 1. Гідравлічна схема пристрою для гідрорізання 

 
Заповнення акумулятора рідиною під високим тиском здійснюється подвійним співвісним 

гідромультиплікатором 16, що приводиться в дію допоміжною помпою. З поршнем гідромультиплікатора 
жорстко пов'язано два співвісні плунжери, площа перерізу кожного з яких і коефіцієнт мультиплікації 
менше площі поршня. Позаплунжерні порожнини за допомогою системи клапанів з’єднані однією стороною 
з витратним баком робочої рідини 7 (клапани всмоктування), а іншою – з гідроакумулятором 18 (нагнітаючі 
клапани). 

Допоміжний насос містить бак для мастила 10, насос 9, гідророзподільник 14, фільтр 11, запобіжно 
розвантажуючий клапан 12, манометр 13 та регулятор потоку 8. 

Рідинна система складається із ємності з відпрацьованою водою і стружкою 2, що виконує також 
роль поглинача енергії струменя, бака 7, запобіжного клапана 5, насоса 6, фільтра 4 і манометра 3. 

Установка працює таким чином. Від насоса 9 масло під тиском, який задається клапаном 12, 
подається до гідророзподільника 14. Розташування золотника розподільника задає положення поршня. Це 
забезпечується штовхачами 15,  які діють на поршень, коли той знаходиться в крайніх положеннях. 

Золотник розподільника забезпечує таке з'єднання позапоршневих порожнин, при якому мастило 
під тиском подається тільки в одну порожнину, а протилежна, при цьому, з'єднується із зливом в бак. Насос 
рідинної системи забезпечує постійне підведення води під невеликим тиском до клапанів всмоктування 
плунжерних порожнин гідромультиплікатора. Коли поршень з плунжером рухається в напрямку із 
заплунжерної порожнини (за схемою справа наліво для правої плунжерної пари) вода заповнює її. При 
цьому нагнітальний клапан закритий високим тиском від акумулятора. 

Плунжери мультиплікатора з’єднані зі штоком за допомогою самоцентруючих пристроїв, що 
дозволяють компенсувати геометричні похибки та похибки взаємного розташування поверхонь, що 
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стикаються. З’єднання плунжера з гільзами виконується за прецизійними або напівпрецизійними посадками 
в залежності від робочого тиску мультиплікатора. 

Коли поршень з плунжером рухається в зворотному напрямку, то створюваний плунжером тиск 
закриває клапан всмоктування і тоді, коли цей тиск стане більше тиску робочої рідини, наявної в 
акумуляторі (за рахунок витрати через сопло і різних витоків), відкривається нагнітальний клапан і вода 
заповнює акумулятор. 

При зменшенні витрат води через сопло частота реверсування зменшується і стає зовсім малою при 
закритому вентилі соплового насадку. При збільшенні діаметру сопла і тиску, що підвищує витрати робочої 
рідини, ця частота зростає до максимального значення. 

Надійна робота гідромультиплікатора в основному залежить від працездатності плунжерної пари, 
тобто від оптимальних її параметрів: ходу плунжера, довжини втулки і зазору між ними. 

На рис. 2 показана розрахункова схема гідромультиплікатора та його основні геометричні 
параметри. 
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Рис. 2. Розрахункова схема мультиплікатора 

 
Для спрощення розрахункових залежностей, а також з метою використання цих залежностей для 

проектування ряду подібних гідромультиплікаторів введемо безрозмірні коефіцієнти відповідно плунжера, 
втулки і зазору між ними [3]: 
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де  l , плd  – відповідно хід і діаметр плунжера, 1l – довжина втулки, s  – радіальний зазор між 
плунжером та втулкою. 

У таблиці 1 на підставі експериментальних даних для плунжерів діаметрів 12 ÷ 40 мм вказані 
числові значення коефіцієнтів плунжера ПК  та втулки BК . Коефіцієнт зазору рекомендується за [3] 

SК =(3...5) 10-4 . 
 

Таблиця 1 
Чисельні значення коефіцієнтів плунжера ПК  и втулки BК  в залежності від тиску робочої рідини 

p , МПа ПК  BК  p , МПа ПК  BК  
50 2,5 2,75 300 5,25 5,78 
100 3,4 3,74 400 5,75 6,325 
200 4,5 4,95 500 6,25 6,875 

 
Для розрахунку діаметру плунжера гідромультиплікатора задається тиск на вході в сопло р, 

витрата робочої рідини через сопло q, та частота реверсування п. 
Витрату робочої рідини через сопло q визначимо за спрощеною формулою: 

2

4
cdq V π

= , (4)

де 
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2V pϕ ρ=  (5)

середня швидкість витікання робочої рідини із сопла; cd  – діаметр вихідного отвору сопла; ϕ  – 
безрозмірний коефіцієнт швидкості, що дорівнює приблизно 0,95; ρ  – густина робочої рідини. 

Підставивши вираз (4) у формулу (5), отримаємо 
2

2
4

cdq pϕπ
ρ

 
=  

 
 

Об'єм заплунжерної камери гідромультиплікатора для забезпечення необхідної витрати через сопло 
з урахуванням стиснення робочої рідини, впливу шкідливого простору і деформацій заплунжерних камер 
визначається за формулою . .з к T вт ст шпV q n V V V V= = − ∆ − ∆ − ∆ . 

2

4
пл

T
dV lπ 

=  
 

 (6)

де  TV  – теоретичний об'єм рідини, що нагнітається за один хід плунжера; втV∆  — об'єм витоків через 

зазор між плунжером і втулкою за один хід гідромультиплікатора; стV∆  — зменшення об'єму рідини за 

рахунок стиснення за один хід; шпV∆  — збільшення об'єму шкідливого простору за рахунок деформацій 
заплунжерних камер. 

У розроблених гідромультиплікаторах ущільнення плунжера  забезпечується прецизійним підбором 
його з втулкою. Оскільки в реальних агрегатах плунжер може займати відносно втулки ексцентричне 
положення, то витоки через ущільнення розраховуються за відомою формулою [4]: 

3
12.5 12вт плV d ps t lπ µ∆ = , де 1t n=  – час одного ходу; µ  – динамічна в’язкість робочої рідини. 

Кінцева формула для визначення витоків робочої рідини має вигляд: 
3

1

2.5
12

пл
вт

p

d psV
nl

π
µ

∆ =  (7)

де 1
0

p
p Kµ µ −=  – динамічна густина рідини при тиску p  [1]; 0µ  – теж саме, при атмосферному 

тиску; К – коефіцієнт, який для води дорівнює приблизно 0,0002 [5]. 
Для більш точних розрахунків, витік робочої рідини через зазор плунжера і втулки необхідно 

визначати, враховуючи те, що до плунжера прикладена осьова стискаюча сила 
2

4
плp dN π

= , в результаті 

якої він деформується і первинний зазор в плунжерній парі зменшується. Ця деформація визначається за 

формулою пл
пл

pdd
E

µ′
∆ =

′
, деµ′ , E′  – коефіцієнт Пуассона та модуль пружності матеріалу плунжера 

відповідно. 
Однак при розрахунках витоків ці деформації для плунжера, виготовленого зі сталі 4Х4ВМФС і 

термообробленого до твердості HRC 60...62, можна не враховувати, тому що ця величина є невеликою 
(0,5...0,75 мкм), а гарантований зазор складає 3-5 мкм. Зменшення об'єму робочої рідини за рахунок 
стиснення з урахуванням шкідливого простору: 

( )T шп
ст

p V V
V

E
+

∆ = , (8)

де  шпV  – об'єм шкідливого простору, Е – модуль пружності робочої рідини. 
Збільшення об'єму шкідливого простору заплунжерної камери: 

шп
шп

pVV
E

∆ =
′′

, (9)

де  E′′ – модуль пружності матеріалу камери.  
Використовуючи рівняння (1)–(3), отримуємо вираз для визначення розрахункового об'єму 

заплунжерної камери зкV : 
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2

2 2 3

1

2

2 2 3

1

3
3

2.52 4
4 4 12

2.5 1 14
4 12

0.83 1 1 .
4

пл

вр врc пл пл
зк

p

пл
П пл

пл пл s
П пл вр

p

s П
пл П вр

p B

dp l pV pVd d d pspV l
n nl E E E

dp K dd d pK
K d pV

nl E E E

pK pKd K pV
nK E E E

π
ϕπ π π

ρ µ

π
π π

µ

π
µ

 
 
 = = − − + − =

′′ 
 
 

 = − − − + = ′′ 

   = − − − +     ′′  

 

Звідки діаметр плунжера: 
3

3 3

2 1 1
4

.
0.83

4

c
вр

пл

c П
П

p B

d p pV
n E Ed

pK pKK
nK E

ϕπ
ρ

π
µ

 + + ′′ =
 

− −  
 

 

Висновки 
Таким чином, наведений метод дозволяє розраховувати гідромультіплікатори для гідрорізальних 

установок з необхідними вихідними параметрами. Даний метод перевірений під час проведення 
експериментальних робіт, пов’язаних з конструюванням і виготовленням ряду гідрорізальних установок і 
може бути використаний при розробленні гідросистем високого тиску, а також при проектуванні 
гідромультиплікаторов із застосуванням різних робочих рідин в трактах високого і низького тисків. 
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УДК 648.23 
І.В. ПЕТКО, Т.Я. БІЛА, В.В. СТАЦЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ТА  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ВІДПИРАННЯ БІЛИЗНИ  

В АВТОМАТИЧНИХ ПРАЛЬНИХ МАШИНАХ 
 
В статті представлені результати дослідження впливу концентрації миючого засобу, водного модулю 

та потужності нагрівального елементу на якість прання в автоматичних пральних машинах. В ході дослідження 
проведено повний факторний експеримент типу 33 та отримано математичну модель у вигляді рівняння регресії 
другого порядку, що характеризує вплив зазначених параметрів на відпирання тканини. Аналіз отриманих 
результатів свідчить про ефективність методів дослідження, що були застосовані. 

Ключові слова: процес прання, відпирання, миючий засіб, водний модуль, нагрівальний елемент. 
 

I.V. PETKO, T.J. BILA, V.V. STATSENKO 
Kyiv national university of design and technology 

 
DETERMINATION OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL FACTORS INFLUENCE  

ON WASHING ACTION QUALITY IN AUTOMATIC WASHING MACHINES 
 
Abstract – Drum type household washing machine widespread use demand strong requirements to the washing. The studies 

results of detergent concentration, water module and power heating element effect on the washing quality are shown. Washing action was 
selected as a parameter that characterizes washing quality. 

Full factorial experiment of type 33 was implemented during the investigation. It’s planning matrix and output values are 
presented in the article. The mathematical model in the form of the second order regression equation was created based on its results. Also 
on the basis of the mathematical model actual linen processing parameters in drum type automatic washing machine were calculated. The 
results analysis confirmed the research methods effectiveness. 

Keywords: washing process, washing action, detergent, water module, heating element. 
 

Вступ 
Широке використання побутових пральних машин барабанного типу [1, 2] зумовлює високі вимоги, 

що висуваються до якості процесу прання. Забезпечення цих вимог можливо досягти як за рахунок 
створення більш досконалого обладнання, так і за рахунок оптимізації процесу прання. В роботі 
розглядається останній варіант, адже його реалізація дозволяє не тільки покращити відпирання тканини, але 
й зменшити її фізичний знос, що виникає через вплив миючих речовин та рухомих частин машини. 

Постановка завдання 
Метою дослідження є визначення впливу концентрації миючого засобу, водного модулю та 

потужності нагрівального елементу на якість прання, виражену відпиранням тканини. 
Результати та їх обговорення 

При обробці білизни в автоматичних пральних машинах барабанного типу на неї діє ціла система 
факторів, аналіз яких є достатньо складним завданням. Крім того, невідомо, які фактори здійснюють 
найбільший вплив та забезпечують кращі показники якості обробки білизни. 

Для визначення впливу показників проведений повний факторний експеримент, при якому якість 
обробки білизни визначається ефективністю відпирання. 

Ефективність відпирання – здібність машини при одночасному впливі механічного, хімічного і 
теплового факторів випрати зразки тканин за номінальним завантаженням і в заданих умовах. Її визначають 
фотоколометричним методом виміру коефіцієнта відбиття на зразках тканин з різними видами забруднень. 
Ефективність відпирання у відсотках для кожного виду забруднення розраховується за формулою: 

i

iKi
Bn XX

XX
EF

0

0

−
−

= , (1)

де  Х0і – загальне середнє арифметичне коефіцієнтів відбиття для і-го виду забруднювача, визначене на 
зразках до прання, %; 

ХКі – загальне середнє арифметичне коефіцієнтів відбиття для і-го виду забруднювача на зразках 
після прання, %; 

Х – загальне середнє арифметичне коефіцієнтів відбиття для чистого зразка до забруднення, %. 
З попередніх спостережень визначались фактори, що здійснюють вплив на якість відпирання, до 

яких відносяться концентрація миючого засобу G, водний модуль B та потужність нагрівального елемента 
(ТЕНа) N. Технологічний процес обробки білизни в установці забезпечував нагрівання миючого розчину 
протягом попереднього та основного прання, обмежуючись при попередньому пранні температурою 3130К, а 
при основному пранні – 3580К. Тому що характер залежності діаграми зміни температури миючого розчину є 
лінійним, то для кожної потужності нагрівального елементу визначався час нагрівання та циклу прання. 

Головною метою цього дослідження було визначення впливу зазначених вище факторів (G, B та N) 
на якість прання. Всі фактори змінювалися в ході експерименту на трьох фіксованих рівнях (експеримент 
типу 33) [3, 4]. Для кожної комбінації факторів проводилось три паралельні досліди. 
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Математична модель приймалась у вигляді поліному другого порядку: 
2
333

2
222

2
1113223311321123322110 xbxbxbxxbxxbxxbxbxbxbby +++++++++= , (2)

де  bi – коефіцієнти рівняння регресії; 
xi – фактори; 
y – вихідна величина. 
Для даного дослідження рівняння (2) можна записати у вигляді: 

)(
222

0 gbnmnnnbbbgggnbnbngnggbgbnnbbgggbnm NbBbGbNBbNGbGBbNbBbGbbO ε++++++++++= , (3)
де Оgbnm – вимірювальна величина (відпирання тканини); 
b0 – загальний ефект в усіх спостереженнях (істинне середнє сукупності, з якої отримана вибірка); 
Gg – відповідає ефекту концентрації миючого засобу (g = 1, 2, 3); 
Bb – відповідає ефекту водного модуля (b = 1, 2, 3); 
Nn – відповідає ефекту потужності ТЕНу (n = 1, 2, 3); 
εm(gbm) – випадкова похибка експерименту (m = 1, 2, 3). 
Інші члени рівняння відповідають взаємодії факторів G, B, N. 
Враховуючи структуру процесу обробки білизни, що досліджувався, для обробки результатів 

застосували дисперсійний аналіз, в якому визначили дві дисперсії: перша з них є оцінкою розсіювання, що 
задається похибкою досліду ( 2 2

1 ( )σ → σ ε ), друга задавалась розсіюванням факторів, що вивчаються. У 
найпростішому випадку 2 2 2

2 ( ) ( )m Nσ → σ ε + σ , де N – фактор, що вивчається, m – кількість паралельних 

дослідів. За допомогою дисперсійного співвідношення 
2
2

1 2 2
1

( , )F f f σ
=

σ
 перевірялась нуль-гіпотеза 2 ( ) 0Nσ = , де 

f1, f2 – ступені свободи. 
Якщо результати дисперсійного аналізу вказували на наявність значущої різниці в середніх для 

різних дослідів, то далі ранжували їх за величиною, та з’ясовували між якими середніми існує значуща 
різниця. Перевірка значущості була розпочата з найменшої взаємодії шляхом порівняння її дисперсії з 
остаточною. Якщо ця взаємодія не була значущою, то приєднували її до залишку та отримували нову оцінку 
значущості. 

План даного експерименту містить 27 комбінацій факторів, які у загальному вигляді разом з 
результатами дослідів представлені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Матриця планування та результати експерименту 
Фактор Результати вимірювання № 

досліду G B N m1 m2 m3 
1 1 1 1 51,4 49,3 51,2 
2 1 1 2 50,8 52,2 50,7 
3 1 1 3 50,8 52,1 53,2 
4 1 2 1 53,1 52,2 52,7 
5 1 2 2 53,3 54,1 52,2 
6 1 2 3 54,2 52,2 53,7 
7 1 3 1 52,3 54,0 53,0 
8 1 3 2 54,0 54,3 53,3 
9 1 3 3 53,7 55,2 53,8 
10 2 1 1 56,6 54,9 55,7 
11 2 1 2 55,9 56,4 56,1 
12 2 1 3 57,0 57,0 55,4 
13 2 2 1 58,9 57,6 57,2 
14 2 2 2 61,7 62,8 61,4 
15 2 2 3 62,2 61,4 63,8 
16 2 3 1 58,7 59,4 57,9 
17 2 3 2 62,4 61,2 64,0 
18 2 3 3 62,8 63,1 63,0 
19 3 1 1 55,4 56,1 54,4 
20 3 1 2 56,1 57,0 59,9 
21 3 1 3 56,2 56,6 57,1 
22 3 2 1 57,3 56,6 56,1 
23 3 2 2 57,7 55,9 56,6 
24 3 2 3 57,1 57,4 57,1 
25 3 3 1 57,3 56,2 56,6 
26 3 3 2 58,0 57,7 56,1 
27 3 3 3 58,2 57,1 56,6 
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Для визначення коефіцієнтів рівняння регресії застосували метод найменших квадратів, який у 
загальному випадку можна записати у наступному вигляді: 

( ) ( )2 22

1 1

1 1
min.

n n

i i i
i i

S y y x y
n n= =

=  −  = ∆ → ∑ ∑  

Прирівняли до нуля часткові похідні ∑
=

∆
n

i
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1

2)(  за коефіцієнтами bi, отримали систему рівнянь, яка 

дозволила визначити значення коефіцієнтів b. 
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Після проведення відповідних розрахунків рівняння (3) прийняло вигляд: 

2 2 2

145 3,162 57,151 5,079 0,052

0,013 0,813 0,046 5,07 0,575
gbnm g b n gb

ng nb g b n

O G B N GB

NG NB G B N

= − + + + − +

+ − − − −
 (4).

Характеристика рівняння: σзалишкове = 0,9; R = 0,96. 
Аналіз рівняння показав, що всі коефіцієнти bi є значимими. Позитивний вплив на відпирання здійснюють 

ефекти факторів G, B, N першого порядку та взаємодія GN. Інші ефекти здійснюють негативний вплив. 
Відносна похибка між фактичними та розрахунковими значеннями відпирання не перевищувала 1,3%. 
Взявши часткові похідні у рівнянні (4) по кожному з факторів O

G
∂
∂

, O
B

∂
∂

, O
N

∂
∂

 отримали систему, що 

складалась з трьох рівнянь. Її розв’язок дозволив визначити фактичні величини параметрів технологічного 
процесу обробки білизни у побутовій автоматичній пральній машині барабанного типу (G = 32 г/кг, 
B = 4,75 л/кг, N = 2,23 кВт). 

Висновки 
Для встановлення ступеня та форми впливу факторів, що розглядались, на відпирання доцільно 

використовувати метод багатофакторного кореляційного аналізу. 
Рівняння регресії, що отримане у ході досліджень, у порівняних умовах роботи побутової пральної 

машини дозволяє швидко і з достатньою точністю визначити відпирання білизни в залежності від зміни тих 
або інших факторів. 

Наведені залежності можна використовувати при плануванні оптимальних параметрів 
технологічного процесу обробки білизни в побутових автоматичних пральних машинах барабанного типу. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНАСТКИ К ШВЕЙНЫМ 
ПОЛУАВТОМАТАМ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
В статье предложена новая научно обоснованная методика проектирования оснастки для 

пристрачивания аппликаций на детали верха обуви, направленная на снижение себестоимости изготовления 
оснастки к швейным полуавтоматам и повышение качества сборки. Благодаря предложенной методике 
исключена необходимость в использовании дорогостоящего станочного оборудования с микропроцессорным 
управлением, что делает возможным изготовление оснастки в условиях производственных цехов самих обувных 
предприятий. 

Ключевые слова: оснастка, швейный полуавтомат, аппликация. 
 

Y.V. PETUKHOV, B.S. SUNKUEV 
Vitebsk State Technological University, Vitebsk, Belarus 

 
DESIGN METHODS OF ATTACHMENTS FOR SEWING SEMIAUTOMATIC MACHINE WITH 

MICROPROCESSOR CONTROL 
 
Abstract – The article proposed the new science-based methods for designing attachments for applications sewing on footwear 

upper parts, aimed at cost reducing of fabrication for semiautomatic sewing machine and improving the assembly quality. 
 The proposed methods eliminates the using the expensive machinery equipment with microprocessor control, which makes it 

possible to fabrication attachments in the production departments in the shoe enterprises. The resulting attachments allows to increase 
productivity and quality of applications sewing on footwear upper parts.     

Keywords: attachments, semiautomatic sewing, application. 
 

Постановка проблемы 
В настоящее время на обувных предприятиях Республики Беларусь пристрачивание аппликаций 

осуществляется на универсальном швейном оборудовании, поэтому эта операция характеризуется большой 
трудоёмкостью и невысоким качеством строчки. 

Зарубежными производителями оборудования для сборки изделий из кожи предлагаются различные 
полуавтоматы, которые могли бы быть использованы для операции пристрачивания аппликаций. Однако эти 
полуавтоматы дорогостоящие, сложны в обслуживании, а, самое главное, в случае широкого ассортимента 
аппликаций требуют большого комплекта оснастки. В свою очередь, оснастка зарубежных полуавтоматов 
изготавливается на высокоточном оборудовании, из-за чего стоимость оснастки высока. При небольших 
партиях изготовления обуви с аппликациями приобретение этих автоматов является невыгодным для 
предприятий. Поэтому является перспективным разработка автоматизированной технологии 
пристрачивания аппликаций с использованием более дешёвой оснастки при сохранении требуемого 
качества. 

Постановка задачи 
Целью статьи является изложение научно-обоснованной методики проектирования оснастки для 

пристрачивания аппликаций. 
Методика проектирования оснастки включает следующие этапы: 
1. Способ фиксации соединяемых деталей в оснастке. 
2. Материал оснастки. 
3. Способ крепления оснастки на координатном устройстве полуавтомата. 
4. Способ позиционирования детали верха обуви в оснастке. 
5. Способ изготовления окон для кинематического замыкания, пазов и разметки. 
6. Определение количества обрабатываемых изделий в одной кассете. 
Изложение основного материала 
1. Для выбора способа фиксации детали верха обуви и аппликации составлена классификация 

аппликаций, используемых для декорирования обуви, изготавливаемой на предприятиях Республики 
Беларусь. Блок-схема приведена на рисунке 1. 

Анализ всех типов аппликации, представленных в классификации, позволяет обнаружить, что 
достаточным способом фиксации является комбинированный способ, включающий геометрическое 
замыкание деталей в оснастке по контуру аппликации и адгезионное крепление по торцевой поверхности 
соединяемых деталей. 

2. До настоящего времени широко используемыми материалами для изготовления кассет оснастки 
являются различные металлы и сплавы (например, стали и алюминиевые сплавы). Обработка указанных 
материалов является трудоёмкой, так как требует использования металлорежущего оборудования с 
микропроцессорным управлением. При этом вид обрабатывающих инструментов накладывает 
определённые ограничения на геометрию контуров окон и пазов в кассете. 
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Рис. 1. Классификация аппликаций 

 
В виду этого принято решение об использовании в качестве материала для пластин кассет листа 

ПВХ с толщиной 1,1–1,5 мм. Жёсткость данного материала обеспечивает плоскую форму соединяемых 
деталей, поэтому качество пристрачивания в сравнении с металлическими кассетами сохраняется прежним. 
При этом обработка данного материала может производиться непосредственно на швейном полуавтомате, а, 
следовательно, из погрешности изготовления кассеты исключается погрешность базирования пластин кассет 
на координатном устройстве металлорежущего станка с микропроцессорным управлением. 

Толщина слоя пластины кассеты, в который укладываются аппликации, должен соответствовать 
следующему условию: 

Δ = (0,8…1,5)∙δ, 
где Δ – толщина пластины кассеты,  мм; 

δ – суммарная толщина аппликации,  мм. 
3. Способ крепления кассеты на координатном устройстве механический по базирующим 

элементам: элемент призма обеспечивает базирование по двум координатам, а элемент упор – по одной. 
Хронометраж операции крепления кассеты на координатном устройстве швейного полуавтомата ПШ [1] 
при таком способе позволил установить невысокое значение времени на выполнение этой операции (5–7 с). 

4. До настоящего времени ориентация детали верха обуви в кассете в большинстве случаев 
обеспечивалась способом геометрического замыкания по контуру, или укладкой этой детали в окно 
дополнительной пластины кассеты. С целью исключения дополнительной пластины кассеты нами был 
предложен способ ориентации детали верха обуви по разметке, нанесённой на пластине, в которую 
укладываются аппликации. Изготовление этой разметки также выполняется на швейном полуавтомате, что 
повышает точность ориентации детали верха обуви. 

5. Как упоминалось ранее, изготовление контуров окон и пазов в пластинах кассет для швейных 
полуавтоматов производится с помощью металлорежущего оборудования с микропроцессорным 
управлением. Для предприятий Республики Беларусь использование такого способа затруднительно в силу 
отсутствия соответствующего оборудования в основных фондах предприятия. А изготовление оснастки 
должно производится в производственных условиях самого предприятия, чтобы сохранить связь 
"технология-оснастка-оборудование". Для обеспечения данного требования нами предложен новый способ 
изготовления контуров окон, пазов и разметки. Способ включает в себя разработку управляющей 
программы для координатного устройства швейного полуавтомата с микропроцессорным управлением, 
базирование заготовки пластины в координатном устройстве швейного полуавтомата с микропроцессорным 
управлением, перемещение координатного устройства и заготовки пластины по управляющей программе в 
процессе обработки контуров окон и пазов режущим инструментом – пробойником, выполненным в виде 
цилиндрического стержня диаметром 0,9…1,1 мм с коническим остриём на нижнем конце, закреплённым в 
отверстии игловодителя швейной головки швейного полуавтомата с микропроцессорным управлением 
верхним концом и совершающим вместе с игловодителем возвратно-поступательное движение. 

6. Для определения количества обрабатываемых изделий в кассете составлены следующие 
неравенства: 
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где  n – количество собираемых изделий, укладываемых в одну кассету; 
Sп.к. – площадь поля кассеты; 
Sg.в.о. – площадь одной детали верха обуви; 
Sр.п.к. – площадь рабочего поля кассеты; 
∑Sап. – суммарная площадь аппликации в сборе. 
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В соответствии с описанной методикой нами была разработана и изготовлена кассета для 
пристачивания аппликации на детали верха обуви ботинок малодетских модели 2525, выпускаемой на ОАО 
"Обувь" (г. Могилёв), с использованием полуавтомата ПШ-1. 

Схема заготовки верха с аппликацией представлена на рисунке 2. Детали 3–5 аппликации 
настрачиваются на передний и задний наружные берцы 1, 2 двухниточной челночной строчкой 6. 
Суммарная толщина стачиваемых материалов составляет ≈ 2,5 мм. 

Для укладки и закрепления деталей при стачивании разработана кассета (рисунок 3). Лист ПВХ 1 
крепится к планке 2 винтами. На планке закреплены эксцентриковые зажимы 3, 4, с помощью которых 
кассета закрепляется на каретке координатного устройства полуавтомата ПШ-1. 

В кассете выполнен контур K в виде ряда отверстий (разметка для ориентации детали верха обуви), 
с шагом 3–4 мм, и окна B, предназначенные для укладывания деталей аппликаций. 

Проектирование контуров разметки и окон, а также подготовка управляющих программ к 
полуавтомату ПШ-1 выполнены с помощью системы автоматизированного проектирования и изготовления 
оснастки и подготовки управляющих программ к швейному полуавтомату (САПРИО и ПУП) [2]. 

 

 
Рис. 2. Схема заготовки верха с аппликацией 

 
Контуры разметки K и окна B изготавливаются на полуавтомате ПШ-1. Для этого полуфабрикат 

кассеты устанавливается в координатном устройстве полуавтомата, в игловодитель швейной головки 
вставляется пробойник, рабочая часть которого имеет диаметр 0,8–1 мм, в блок управления вводится 
специальная программа, подготовленная с использованием САПРИО и ПУП. Изготовление контуров 
разметки K производится путём проколов пробойником пластины с шагом 3–4 мм, а изготовление окон – с 
шагом 0,5 мм, что позволяет получить контур с отклонением от номинала на величину ±0,1 мм. 

 

 
Рис. 3. Эскиз кассеты: 

1 – лист ПВХ (320Ч380Ч1,2 мм);   2 – планка;   3, 4 – эксцентриковые зажимы; K – контуры разметки для ориентации наружных 
берцев; B – окна под детали аппликаций 
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Проведена апробация разработанной технологии в условиях лаборатории УО «ВГТУ» на опытном 
образце ПШ-1. Внешний вид заготовки деталей верха обуви ботинок малодетских ботинок малодетских 
модели 2525 приведен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Заготовка с аппликацией 

 
Сравнительный анализ трудоёмкости операции пристрачивания аппликаций по технологии, 

используемой на предприятии, и по технологии, разработанной по описанной выше методике, показывает 
рост производительности в 3,7 раза, при этом установлено увеличение точности прокладывания 
соединительной строчки. 

Предложенная методика оказалась востребованной для проектирования оснастки и других моделей 
обуви предприятия ОАО «Обувь»: сапоги детские модели 26572, сапоги гусариковые из войлока модели 
1025, сапоги ясельные из войлока модели 1042. Таким образом, был изготовлен комплекс оснастки для 
пристрачивания аппликаций на детали верха обуви различных моделей. Во всех случаях используемая 
оснастка совместно с автоматизированной технологией пристрачивания аппликаций показала значительный 
рост производительности (от 3,5 до 11 раз) и повышение качества сборки. 

Выводы 
Предложена новая методика проектирования оснастки для пристрачивания аппликаций на детали 

верха обуви, направленная на снижение себестоимости изготовления оснастки к швейным полуавтоматам и 
повышение качества сборки. В предложенной методике применены новаторские технические решения, в 
соответствии с которыми исключена необходимость в использовании дорогостоящего станочного 
оборудования с микропроцессорным управлением, что делает возможным изготовление оснастки в условиях 
производственных цехов самих обувных предприятий. 

В соответствии с предложенной методикой разработан целый комплекс оснастки для различных 
моделей обуви. Во всех случаях выявлены повышение производительности операции пристрачивания по 
сравнению с существующими на предприятиях и повышение качества сборки. 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕСОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
В статті приводиться огляд методів і засобів, що визначають використання пресового обладнання в 

легкій промисловості, а також визначаються шляхи поліпшення його техніко-економічних характеристик. 
Ключові слова: технологічна операція, пресове обладнання, привод з лінійним електричним двигуном. 
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METHODS AND TOOLS THAT DEFINE USE OF PRESS EQUIPMENT IN LIGHT INDUSTRY 
 
Abstract – There are many technological operations in light industry which require the usage of press equipment. In this 

equipment working bodies perform reciprocating motion. It uses an electromechanical, hydraulic or pneumatic drives. The main 
disadvantage of the equipment with such drives is unnecessary electricity losses during the idling process of the working bodies. Energy 
losses occur during loading and unloading process of the equipment by the processing objects. 

Overview of the methods and tools that define the usage of the press equipment in light industry is considered in the article. The 
ways of improving its technical and economical characteristics are considered. The aim of practicability of linear electric motor usage in the 
press equipment for the performing of the mentioned technological operations has been substantiated. Their usage in equipment will result 
in diminishment of energy consumption, metal weight, occupied area and raising of the labour productivity. 

Keywords: technological operation, forging equipment, linear electric motor drive. 
 

Постановка проблеми 
В промисловості відбуваються невиправдані втрати енергії. Основними причинами є неповне 

завантаження обладнання і його робота в режимі холостого ходу під час виконання технологічного процесу, 
простоїв, пов`язаних з організаційними та іншими обставинами, і невідповідність енергетичних 
потужностей обладнання об`єму робіт, що виконуються. 

Однією з головних причин невиправданих втрат енергії в легкій промисловості є недосконалість 
обладнання з точки зору енергетичних витрат. Особливо це відноситься до таких частин обладнання, як 
приводи. Невідповідність типу приводу, режиму його роботи, потужності та інших характеристик 
параметрам технологічної операції, яка виконується на обладнанні, приводить до значних втрат енергії. 

В легкій промисловості існує багато технологічних операцій, що потребують пресового обладнання, 
в якому робочі органи виконують тільки зворотно-поступальний рух. В основному в ньому 
використовується електромеханічний, гідравлічний чи пневматичний приводи. Основний недолік 
обладнання з даними приводами той, що відбуваються невиправдані втрати електричної енергії під час 
холостого ходу робочих органів, а також під час завантаження і розвантаження обладнання об’єктами 
обробки. 

Створення високоефективного пресового обладнання з лінійним електричним двигуном, яке дає 
змогу споживати електричну енергію тільки під час виконання технологічної операції, є актуальним 
завданням і представляє інтерес для багатьох інших галузей промисловості [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Аналіз технічної літератури, публікацій показав на незначну кількість інформації по порівняльних 

характеристиках обладнання для виконання технологічних операцій, особливо закордонного, для 
підприємств легкої промисловості. 

Мета статті 
Метою роботи є обґрунтування доцільності використання в пресовому обладнанні приводів з 

лінійними електричними двигунами для виконання операцій зі зворотно-поступальним рухом робочих 
органів з метою зменшення енерговитрат, металоємності, займаної площі та підвищення продуктивності 
праці.  

Виклад основного матеріалу 
В легкій промисловості існує багато технологічних операцій, що потребують пресового обладнання, 

в якому робочі органи виконують тільки зворотно-поступальний рух, такого як вирубні преси, преси для 
тиснення та перфорації, машини для встановлення фурнітури, маркувальні та клеймувальні машини, 
машини для забивання закріплювачів та інші [1]. 

При виконанні цих операцій найбільш розповсюдженим і ефективним на сьогоднішній час є 
ударний спосіб, який забезпечується різними за конструкцією і параметрами механічними, електричними, 
пневматичними, гідравлічними машинами ударної дії. 

Розглянемо найбільш характерні операції легкої промисловості, що виконуються на пресовому 
обладнанні зі зворотно-поступальним рухом робочих органів. 

Однією із основних операцій при виготовленні одягу, взуття, шкіряно-галантерейних виробів є 
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розкрій матеріалів. Розкрій матеріалів – один із початкових етапів виготовлення виробу. Це відповідальний 
етап, правильність проведення якого в значній мірі визначає якість готової продукції швейного, взуттєвого 
та шкіряно-галантерейного виробництв [2].  

Існує біля десятка різних методів розкроювання матеріалів. Методи розкроювання матеріалів 
розділяються на дві основні групи: механічні (контактні) і фізичні (безконтактні). В більшості випадків 
операції розкроювання в легкій промисловості виконуються з використанням механічних (контактних) 
ріжучих інструментів, тобто має місце механічне різання лезом [3]. 

В залежності від призначення і характеру роботи, що виконується можна виділити наступні операції 
механічного різання: вирубування деталей, перфорування деталей та пробивання отворів в матеріалі. 
Вирубуванням формують зовнішній контур, а перфоруванням та пробиванням - внутрішній контур деталі [4]. 

Як показав огляд технічної літератури, найбільш раціональним, економічним і розповсюдженим 
методом механічного різання у взуттєвій, швейній промисловості, очевидно, на протязі найближчих 15-20 
років залишиться вирубування деталей різаком на нерухомій опорі, яке здійснюється на вирубних пресах і 
прес-автоматах. Взаємодію різака з матеріалом, що розрізається, можна розглядати як взаємодію двох тіл, 
одне з яких, різак, має твердість, що значно перевищує твердість іншого – матеріалу, завдяки чому 
відбувається занурення леза в матеріал [5]. 

Операція перфорування деталей верху взуття з різних матеріалів змінними матрицями здійснюється 
з метою оздоблення та збільшення повітропроникності верху літнього взуття. Вона за своєю суттю подібна 
до операції вирубування деталей. Перфорування можна розглядати як пробивання отворів малих діаметрів, 
відстань між якими може бути співрозмірна з діаметром.  

Технологічна операція пробивання отворів у швейних та взуттєвих матеріалах легкої промисловості 
використовується в основному при встановленні металевої фурнітури. В шкіряно - галантерейній 
промисловості, наприклад, для пробивання отворів в ременях. Вона близька за своєю суттю до 
технологічних операцій вирубування та перфорування деталей у взуттєвому і швейному виробництвах 
легкої промисловості.  

Процеси вирубування, перфорування деталей та пробивання отворів в матеріалах на пресовому 
обладнанні досить складні і залежать як від явних, так і прихованих факторів, особливо при динамічному 
навантаженні. 

При виробництві деяких видів швейних виробів, в тому числі, більшості виробів зі шкіри, 
спеціального, дитячого, джинсового одягу використовується металева фурнітура, яка виконує не тільки 
свою основну задачу, але і може використовуватися в якості прикраси готового виробу. На сьогоднішній 
день існує велика кількість металевої фурнітури для виробів легкої промисловості, яка встановлюється у 
них шляхом розклепування та розвальцьовування і потребує пресового обладнання: люверси, взуттєві 
блочки та гачки, кнопки, хольнітени, джинсові ґудзики тощо. Більш детальна інформація про види металевої 
фурнітури, способи її встановлення представлена в роботах [6, 7]. 

Кожний вид металевої фурнітури потребує обладнання пресової дії для встановлення у вироби 
легкої промисловості. При встановленні деяких видів металевої фурнітури (блочок, люверсів, кнопок) у 
виробах легкої промисловості повинні бути попередньо пробиті отвори відповідного діаметру. Для інших 
наявність попередньо пробитого отвору у матеріалі не є обов’язковою (наприклад, трикотажні кнопки). 

Сучасне виробництво неможливо представити без використання операцій маркування, клеймування 
та тиснення деталей, товарів і виробів. Використання на готових виробах і окремих комплектуючих та 
частинах маркування дозволяє вести комп’ютерний облік продукції на виробництві, складі, при 
транспортуванні, реалізації, поверненні товарів і виробів. Сучасне маркування завдяки штрих-кодам та 
іншим способам кодування може вміщувати дуже великі масиви інформації як про сам виріб, так і про 
підприємство, що його виготовило. Нанесення декоративних малюнків, надписів на виріб поліпшує його 
естетичний вигляд. Не є винятком і легка промисловість, в якій на певних стадіях також використовуються 
операції маркування, клеймування готових виробів або допоміжних аксесуарів та тиснення деталей.  

У взуттєвій промисловості в основному операції маркування та клеймування використовуються для: 
нанесення на деталі верху взуття з різних матеріалів цифрових і літерних знаків, а також товарного знаку на 
вкладні устілки і напівустілки через фольгу; нанесення позначень на споживацьку тару або на етикетки, які 
наклеюються на коробки для упакування, паперові та плівкові пакети, транспортну тару тощо [1]. 

В швейній промисловості операція маркування використовується для нанесення інформації на 
товарні ярлики або тканинні стрічки, операція клеймування - для нанесення клейма фарбою, що не 
змивається безпосередньо на виріб тощо. 

В теперішній час в легкій промисловості з’явився новий напрямок маркування продукції – 
термопереводні етикетки для одягу та взуття, які виготовляються за технологією термотрансферного друку 
водяними фарбами з послідуючим перенесенням на виріб за допомогою пресового обладнання під дією 
температури і тиску. 

Не обходиться легка промисловість і без допоміжних аксесуарів, які виготовляються окремо, а 
потім закріплюються на виробах різними методами. Це, зокрема, різні ярлики, наклейки, бірки, таблички, 
шильдики тощо. 

На сьогоднішній день в різних галузях промисловості використовують різні способи маркування. 
Це можуть бути: механічні, електрофізичні, хімічні, адгезійні тощо. Кожний вид маркування має право на 
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існування, тому що у кожного із них є свої переваги і недоліки, область використання з врахуванням дії на 
матеріал об’єкту, що маркується. Але одним із найбільш поширених способів маркування є механічний. За 
його допомогою в різних галузях промисловості клеймують і маркують широку номенклатуру деталей і 
виробів, виготовлених із різних матеріалів. В механічних методах маркування відбувається дія інструменту 
на об’єкт, що маркується, з отриманням відтиску на його поверхні. При цьому виникає пластична 
деформація матеріалу, локальне його ущільнення і деяке випинання навколо контуру знака [8]. В більшості 
випадків механічне маркування використовується для нанесення інформації на тверді не крихкі матеріали: 
метал, сплави, пластик, дерево тощо. 

Одним із поширених видів механічного маркування є ударне, різновидом якого є ударно-точкове. 
Перевагами маркування ударом є простота технології, універсальність, швидкість виконання і висока якість 
отриманого кінцевого результату. Цю технологію можна використовувати як в одиничному, так і в 
серійному виробництві. Тип матеріалу, габарити і форма виробу є визначальними факторами при виборі 
конкретної моделі ударного пристрою. 

Суть ударно-точкового маркування полягає в тому, що високоміцна голка, виготовлена із твердих 
металевих сплавів з використанням кераміки, робить невеликі заглиблення в поверхні виробу. Множина 
зроблених голкою впадин утворює зображення – літерно-цифрові, штрих-коди, рисунки (торгові марки) 
тощо. Таке зображення легко сприймається людським оком і спеціальним обладнанням (сканерами) для 
ідентифікації виробу. 

При динамічному методі маркування для визначення необхідного навантаження використовуються 
характеристики пластичної деформації матеріалу та швидкість протікання самої операції. Тому швидкісні 
залежності міцності і пластичності є не тільки характеристикою матеріалу, але і функцією реалізованої 
схеми навантаження [8]. 

До факторів, що здійснюють вплив на опір деформації при маркуванні, належать: властивості 
матеріалу; напружений стан; ступінь та швидкість деформації; температура. Виходячи із цього, можна 
виділити параметри, які характеризують дану операцію: сила дії на інструмент; напруження, що виникають 
під дією сили; кратність прикладеної сили; пружна і пластична деформація в місці деформування; площа 
контакту інструменту з поверхнею, що обробляється [8]. 

Тиснення – це технологія створення рельєфної поверхні на деталях взуття, одягу та шкіряно-
галантерейних виробів, при якій шляхом пресування рельєфне зображення переноситься на пластичну 
основу. Тиснення може застосовуватися до всієї поверхні, або до її частини. За допомогою нього можна 
нанести текст або будь-яке графічне зображення. Рельєфна поверхня може бути випуклою або ввігнутою і 
виконується з використанням нагрівання і тиску за допомогою металевої форми, що встановлюється зверху 
або знизу матеріалу. Тиснення змінює фактуру поверхні матеріалу [1].  

Розрізняють наступні види тиснення: рельєфне (конгрів); поглиблене або плоско-поглиблене 
(блінтове) і тиснення фольгою. На відміну від рельєфного тиснення, яке потребує нагріву, блінтове може 
виконуватися плоским штампом і без нього. 

Операція гарячого тиснення у швейній, взуттєвій та шкіряно-галантерейній промисловості потребує 
часу для виконання та використовується для створення декоративних малюнків на деталях з натуральної 
шкіри і деяких видів штучних шкір з метою оздоблення виробу. 

Технологічна операція забивання металевих закріплювачів найбільш поширена у взуттєвому 
виробництві при виготовленні взуття. Вона використовується для кріплення затяжної кромки взуття, 
устілок, напівустілок, геленків, простілок, підошов, каблуків [1].  

На сьогоднішній день існує велика кількість металевих закріплювачів для виробів легкої 
промисловості, які встановлюються у них шляхом забивання і потребують пресового обладнання робочих 
органів: шпильки, гвинти, цвяхи, напівскобки, скобки тощо. 

Проведений аналіз технічної літератури показав, що серед існуючих металевих закріплювачів у 
взуттєвому виробництві частіш за все використовують цвяхи. Тому одним із поширених методів кріплення 
деталей взуття у взуттєвому виробництві є цвяховий. Даний метод кріплення використовується при 
обтяжно-затяжних операціях, при прикріпленні низу взуття, при прикріпленні каблуків тощо. В основному 
він використовується при виробництві продукції спеціального призначення (робочого і військового взуття). 
Але потрібно зазначити, що методика з'єднання верху взуття з підошвами і каблуками за допомогою цвяхів і 
сьогодні застосовується деякими фірмами, що випускають модельне взуття. Взуття, створене за цією 
технологією, має особливу міцність і зносостійкість. 

Існують й інші операції в легкій промисловості, які потребують пресового обладнання із зворотно-
поступальним рухом робочих органів. 

Швейна, взуттєва та трикотажна промисловості мають багато специфічних особливостей, що 
відрізняють одну галузь від іншої, але разом з тим розглянуті технологічні процеси, які потребують 
обладнання зі зворотно-поступальним рухом є спільними для двох галузей. Вирубування та перфорація 
деталей, клеймування та маркування, встановлення металевої фурнітури використовуються у всіх цих 
галузях. Машини для виконання даних операцій проектуються на базі загальних теоретичних принципів і 
вміщують аналогічні елементи схем і конструкцій.  

На підприємствах легкої промисловості представлений широкий спектр обладнання для виконання 
розглянутих операцій. Дане обладнання відрізняється: призначенням; діапазоном створюваних зусиль; 
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робочим ходом виконавчого інструменту; типом приводу; режимом роботи; споживаною потужністю тощо. 
В обладнанні використовується механічний, електромеханічний, гідравлічний, пневматичний 

приводи. Воно може працювати в квазістатичному та динамічному режимах роботи. При квазістатичному 
режимі роботи робочий орган рухається в межах 0,1...0,5 м/с, при динамічному режимі більше 0,5 м/с [1, 8, 9]. 

Сьогодні у всьому світі серед виробників одягу, взуття, шкіряно-галантерейних виробів актуальним 
питанням є питання створення продукції високої якості. Таку продукцію можна випустити тільки на 
високоефективному обладнанні.  

З метою виявлення шляхів модернізації наявного обладнання та розробки нового проведемо 
детальний огляд існуючого обладнання, що використовується на підприємствах легкої промисловості для 
виконання розглянутих операцій. 

Детальний огляд обладнання для виконання операції вирубування деталей одягу та взуття 
проведений в роботі [2]. 

Перфорування здійснюють на гідравлічних пресах ПГТП-45 (моделі ПГТП-45-0, ПГТП-45-1-0, 
ПГТП-45-2-0), ПГТП-100, а також пресах 22ЕS фірми «Schoen» (Німеччина), 06045/Р1 і 06099/Р1 фірми 
«Svit» (Чехія), BT4/4 фірми «Fustellificio Bico S.r.l.», РР-10 фірми «Leibrock» (Німеччина), РLT2001 фірми 
«Atom» (Італія) тощо (табл. 1) [11]. 

Крім пресового обладнання, для перфорування деталей верху взуття невеликими отворами одного 
розміру, що розміщені паралельно краю деталі або по наміченому малюнку, використовують швейні 
машини з електромеханічним приводом, у яких голку замінюють просічкою. Прикладом може бути машина 
для перфорації моделей МВ-10, МВ-S, MB-10K фірми «Sagitta» (Італія). 

Аналіз технічних характеристик, приведених в табл.1, показав, що в пресовому обладнанні для 
перфорування в основному використовується гідравлічний привод, а електромеханічний привод – лише в 
деяких моделях обладнання, зокрема 06045/Р1, 06099/Р1 фірми «Svit» (Чехія). Використання пневматичного 
приводу та приводу на базі лінійних електричних двигунів в даному обладнанні не зафіксовано. 

 
Таблиця 1 

Технічні показники пресів для перфорування деталей одягу взуття, шкіргалантерейних виробів 
№ 
п/п Характеристики Параметри 

1 Вид приводу Електромеханічний  Гідравлічний 
2 Операція, що 

виконується 
Перфорування Перфорування та гаряче тиснення 

3 Виробник, країна Svit, 
Чехія 

Schoen, 
Німеччина 

Fustellificio 
Bico S.r.l. 

СРСР Leibrock, 
Німеччина 

Atom, 
Італія 

4 Модель пресу 06045/Р1; 
06099/Р1 

22ЕS BT4/4 ПГТП-
45-О, 
ПГТП-
100-О 

РР-10 PLT 
2001 

5 Матеріали, що 
використовуються 

Натуральна шкіра і її замінники, картон, текстильні матеріали тощо 

6 Режим роботи Квазістатичний або динамічний 
7 Зусилля 

перфорування, кН 
150; 450 1000 1800 441, 

980 
1000 1800 

8 Робочий хід 
штока, мм 

20; 25 - 130 - 120 105 

9 Потужність 
електродвигуна, 
кВт 

1,1; 1,2 4 5,5 3, 3 3 5,5 

10 Маса, кг 600; 1020 1150 2500 1260, 
1300 

1850 2470 

 
Основні технічні характеристики обладнання для перфорування: зусилля перфорування; робочий 

хід штока; режим роботи; споживана потужність. 
Пробивання отворів у швейній, взуттєвій та шкіряно-галантерейній промисловості, як вже 

відмічалося раніше, в більшості випадків здійснюється під деякі види металевої фурнітури, в деталях 
устілкового вузла, ременях тощо. Пробивання отворів під металеву фурнітуру здійснюється на тому ж 
обладнанні, що і її встановлення. Дане обладнання буде розглянуте в подальшому. 

Для пробивання отворів в деталях устілкового вузла, наприклад, використовується обладнання з 
електромеханічним приводом фірми BANF (Італія). Для пробивання отворів у ременях в основному 
використовується обладнання з електрогідравлічним приводом. Використовується пресове обладнання 
моделей 750N, 750TA, 750/700 фірми «Omac» (Італія), моделей 961В, 968В фірми «Ares» (Італія). Відоме 
застосування і пневматичного приводу в даному обладнанні. Прикладом може бути обладнання моделі 
Zen4.2 фірми «Ares» (Італія). Дана машина одночасно обрубує кінець ременя та пробиває отвори. 
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В залежності від рівня технічного оснащення та, відповідно, виробничої потужності конкретного 
підприємства, яке займається випуском швейних, шкiряно-галантерейних, текстильно-галантерейних 
виробів та взуття в теперішній час встановлення металевої фурнітури у даних виробах здійснюють за 
допомогою найрізноманітнішого устаткування. На сьогоднішній день на даних підприємствах 
використовується широкий асортимент обладнання для встановлення металевої фурнітури, починаючи від 
ручних інструментів та пресів і закінчуючи повністю автоматизованим устаткуванням різних виробників [7]. 
Також на них до теперішнього часу використовується технологічне обладнання виробництва колишніх 
країн: Чехословаччини, Німецької Демократичної Республіки (НДР), Радянського Союзу та ін. 

В роботі [7] наводиться класифікація типів обладнання для встановлення металевої фурнітури у 
виробах легкої промисловості. Найбільше розповсюдження у ньому отримали механічні, електромеханічні, 
пневматичні приводи та приводи з використанням лінійних електричних двигунів. Тому огляд існуючого 
обладнання для виконання даної операції проводився по типу приводу. Для порівняння бралося обладнання 
різних фірм виробників, яке реалізує ударний режим навантаження. Окремо розглянемо обладнання, яке 
використовується при виготовленні швейних та взуттєвих виробів. Технічні характеристики різних типів 
обладнання, яке в основному використовується в швейній промисловості, приведено в табл. 2 та 3 [10]. 

 
Таблиця 2 

Технічні характеристики механічних та електромеханічних пресів  
для встановлення металевої фурнітури ударом 

№ 
п/п Характеристики Параметри 

1 Вид приводу Механічний з ударним механізмом Електромеханічний 
2 Виробник, країна Mikron, 

Туреччина 
Aurora, 
Китай 

Presmak, 
Туреччина 

Protex, 
Китай 

Typical, 
Китай 

Sunsir, 
Китай 

3 Марка пресу DEP-2 IHP-2 4122 TY-818 ZN-90 SS-90 
4 Металева 

фурнітура, що 
встановлюється 

Кнопки, блочки, люверси, хольнітени тощо 

5 Режим роботи Динамічний 
6 Сила удару, кН 18 18 13 0-6,5 0-13 0-13 
7 Хід ударника, мм ~80 34 34 34 
8 Продуктивність, 

шт./год. ~600 ~1200 

9 Напруга 
живлення, В - - - 220 220 або 

380 220 

10 Потужність, що 
споживається, Вт - - - 370 250 250 

11 Маса, кг 27 23 22 25 65 30 
 

Таблиця 3 
Технічні характеристики пресів з пневматичним приводом та приводом з лінійним електричним 

двигуном для встановлення металевої фурнітури ударом 
№ 
п/п Характеристики Параметри 

1 Вид приводу Пневматичний З лінійним електричним двигуном 
2 Виробник, країна Velles Aurora, 

Китай 
Прогрес, 
Росія 

Sewq, 
Китай 

Presmak, 
Турція 

Mikron, 
Турція 

3 Марка пресу VR-01A J-93-A ППУ 
100.600 

SGY4-
806D 

4389 ЕР-100L 

4 Металева 
фурнітура, що 
встановлюється 

Кнопки, блочки, люверси, хольнітени тощо 

5 Режим роботи Динамічний 
6 Сила удару, кН 3 6,5 - - 1-17 0-10 
7 Хід ударника, мм 30-40 
8 Напруга 

живлення, В 
220 - - 220 220 220 

 Продуктивність, 
шт./год. 

1200-1300 1200-1400 

9 Потужність, що 
споживається, Вт 

- - - 150 - ~40 

10 Маса, кг - 38 22,5 - 28 - 
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Проведений аналіз існуючого устаткування показав, що Україна не має власного виробництва 
обладнання для встановлення металевої фурнітури, а його постачальниками для підприємств вітчизняної 
легкої промисловості є у більшості випадків виробники різних країн Азії, менше Європи. Найвідомішими 
виробниками даного обладнання є: «Mikron» (Туреччина), «Presmak» (Туреччина), «Protex» (Китай), 
«Typical» (Китай), «Sunsir» (Китай), «Sewq» (Китай), «Прогрес» (Росія), а також і інші підприємства Китаю, 
Тайваню, Росії, Греції та інших. 

Дане обладнання призначене для виконання операції встановлення різних типів металевої 
фурнітури, зокрема кнопок, блочків, люверсів, хольнітенів тощо на предметах одягу, сорочок, нижньої 
білизни, жакетів, валіз та інших. Для пробивання отворів під металеву фурнітуру у ньому використовуються 
пробійники, а для закріплення фурнітури – робочі інструменти залежно від її типу. 

До основних технічних характеристик даного обладнання можна віднести: діапазон створюваних 
зусиль; хід ударника; споживану потужність; продуктивність тощо. 

За продуктивністю праці механічні преси також значно поступаються пресам з іншими типами 
приводів. Найбільшу продуктивність праці забезпечує обладнання з лінійними електричними двигунами в 
якості приводу за рахунок високої швидкодії робочого органу. 

Відмінністю між різними типами механічних пресів є наявність ударного механізму. Обладнання з 
таким механізмом дозволяє полегшити працю робітника та створити додаткове зусилля, необхідне для 
виконання технологічної операції. Наявність в ньому пружини дозволяє регулювати силу удару. 

В електромеханічних пресах для виконання технологічної операції використовується кінетична 
енергія ударника. Наявність кривошипно-шатунного механізму приводу ударника, великого махового 
колеса, обгінної муфти робить дане обладнання громіздким, складним у виготовленні та експлуатації. Але 
основним його недоліком є робота електричного двигуна і під час виконання технологічної операції, і під 
час холостого ходу, що веде до підвищеного споживання електричної енергії. 

Пневматичні преси для встановлення металевої фурнітури в основному використовують на 
підприємствах, які випускають велику кількість продукції. Але основною умовою роботи даного обладнання 
є наявність компресора, що може дещо ускладнити роботу підприємства через додатковий шум, який 
виникає при роботі його роботі.  

Але найбільш перспективним, на нашу думку, є обладнання з приводом на базі лінійних 
електричних двигунів. Дане обладнання не потребує наявності додаткового ударного механізму або 
компресора.  

Відмінністю деяких марок пресів з пневматичним та приводом з використанням лінійних 
електричних двигунів (наприклад, J-93-A фірми «Aurora» (Китай), SGY4-806D фірми «Sewq» (Китай) тощо) 
від механічних та електромеханічних є те, що із метою збільшення продуктивності праці вони 
виготовляються багатопозиційними. Здебільшого це три головки. На них можна розмістити робочі 
інструменти для встановлення металевої фурнітури в залежності від операцій, що виконуються (одна 
головка пробиває отвір, інша встановлює, наприклад, люверс і т.п.).  

Розглянемо пресове обладнання для встановлення фурнітури у взуттєвій промисловості [11]. У 
взуттєвій промисловості використовуються машини для встановлення блочок, гачків, петель тощо. Для 
встановлення блочок використовують машини ВБ-1, ВБ-2 (СРСР), 01058/Р1, 01198/2, 01337/Р2 (Чехія), 
M116-P фірми «Sicom», 13820.61 фірми «Compart» (Німеччина), 6900Е і 96.10 фірми «SPS». Для 
встановлення гачків використовують машини ВК, ЛАЕ-2, 1590Е10 фірми «SPS». Для встановлення петель – 
машини 97.VIS.E10 і 120Е10 фірми «SPS». Існує обладнання та інших фірм-виробників. 

Основні технічні характеристики деяких моделей машин для встановлення металевої фурнітури у 
виробах взуттєвої промисловості приведені в табл.4. Проаналізувавши технічні характеристики розглянутих 
машин можна зробити висновок, що всі вони працюють в динамічному режимі роботи. 

В основному в даному обладнанні використовується електромеханічний привод. Пневматичний 
привод зустрічається рідко. Прикладом такого використання є моделі машин для встановлення петель 
120Е10 фірми «SPS» та блочок M116-P фірми «Sicom». Використання гідравлічного приводу та приводу з 
використанням лінійних електричних двигунів не зафіксовано. 

В машинах з електромеханічним приводом енергія удару створюється за рахунок розкручування 
маховика електричним двигуном. 

Потреби підприємств в нанесенні маркувальних знаків випереджають існуючі можливості для 
забезпечення виконання операції маркування. В більшості випадків на підприємствах загального 
машинобудування, легкої промисловості для виконання даної операції використовується обладнання, яке 
було випущено десятки років назад. Проводилася його модернізація, з’являлися прогресивні пристрої, які 
дозволяють якісно виконувати маркувальні роботи різної складності. 

Більш широко обладнання для виконання операції маркування ударом застосовується в загальному 
машинобудуванні. За допомогою нього наносять маркування на деталі зі сталі, чавуну, бронзи, алюмінію, 
міді, скла, пластику та інших матеріалів при виробництві, наприклад, машин та пристроїв для потреб легкої 
промисловості. 

Найвідомішими виробниками даного обладнання є фірми: Automator International (Італія), Edward 
Pryor (Англія), SIC Marking (Італія),Technomark (Франція), Perfect Laser Co. Ltd (Китай), Mark First 
(Швейцарія), Wuxi (Китай), Houston Alliance (Швейцарія) тощо.  
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Таблиця 4 
Технічні показники машин для встановлення металевої фурнітури у виробах взуттєвої промисловості 
№ 
п/п 

Характеристика Параметри 

1 Вид приводу Електромеханічний Пневматичний 
2 Операція, що 

виконується 
Встановле

ння 
блочок 

Встановлення 
блочок 

Встановлення 
блочок 

Встановлення 
петель 

Встановлення 
крючків 

Встановлення 
петель 

3 Виробник, країна Вперед, 
СРСР 

Svit, 
Чехія 

SPS SPS SPS SPS 

4 Модель пресу ВБ-1, ВБ-
2 

01058/Р1 6900Е 97.VIS.E10 1590Е10 120Е10 

5 Матеріали, що 
використовуються 

Натуральна шкіра і її замінники, текстильні матеріали тощо 

6 Режим роботи Динамічний 
7 Зусилля удару, кН - - - - - 6 
8 Хід ударника, мм - - 25 20 15 - 
9 Потужність 

електродвигуна, кВт 
0,27 0,27 0,75 0,75 0,75 - 

10 Маса, кг 140, 135 138 270 195 170 160 
 
Для маркування і клеймування деталей одягу та взуття із різних матеріалів використовують машини 

КДВ-1-О, 06049/Р3 (Чехія), ТЗF фірми «Сігма» (Італія), №5 фірми «Бусмк» (Англія), 341BF фірми 
«Sicomec» тощо [12]. 

Технічні характеристики даного обладнання приведені в табл. 6. 
 

Таблиця 6 
Технічні характеристики пресів для маркування деталей, виробів ударом  

№ 
п/п Характеристики Параметри 

1 Вид приводу Механічний Електро-
механічний 

Пневматичний 

2 Операція, що виконується Маркування 
деталей 
машино-
будування 

Маркування 
деталей 
машино-
будування 

Клейму-
вання 
деталей 
одягу та 
взуття 

Маркування 
деталей 
машино-
будування 

Маркування 
та клейму-
вання 
деталей 
одягу та 
взуття 

Марку-
вання 
деталей 
машино-
будування 

3 Виробник, країна Automator 
International, 

Італія 

Edward 
Pryor, 
Англія 

Легмаш, 
СРСР 

Automator 
International, 

Італія 

Sicomec Edward 
Pryor, 
Англія 

4 Марка пресу МВ-15, 
МВ-20 

114М, 
115М, 

КДВ-1-О МВ-19, 
МВ-21 

341BF 114PB, 
115PB 

5 Матеріали, що 
обробляються 

Метали, пластмаси, дерево, сплави, натуральна шкіра і її замінники тощо 

6 Режим роботи Ударний 
7 Зусилля, кН 0-5; 0-30 0-6; 0-30 - 0-6; 0-35 - 0-7; 0-35 
8 Хід ударника, мм 30, 60 - - 30, 60 - - 
9 Максимальний тиск 

повітря, атм 
- - - 4, 6 6 - 

10 Потужність, що 
споживається, Вт 

- - 600 - 350 - 

11 Маса, кг 10; 33 9,5; 31,5 170 14,5; 53 115 14,5; 53 
 
Основними характеристиками даного обладнання є: вид приводу; зусилля маркування; хід 

ударника; потужність, що споживається тощо. Дане обладнання має механічний, електромеханічний та 
пневматичний приводи. Найбільш розповсюджений механічний та пневматичний приводи. Обладнання з 
електромеханічним приводом зустрічається в зразках старого обладнання. Прикладом може бути машина 
КДВ-1-О. 

Також одним із найбільш розповсюджених способів маркування є ударно-точкове. Технічні 
характеристики обладнання для виконання ударно-точкового маркування приведені в табл. 7. 

Технічні характеристики даного обладнання такі ж самі, як і в обладнанні для виконання ударного 
маркування. Їх аналіз показав, що на теперішній час використовується два методи приведення в дію голок – 
за допомогою пневматичних пристроїв, що подають стиснене повітря до модулів обладнання для 
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маркування, і за допомогою електричних магнітів. 
Застосування приводу з використанням лінійних електричних двигунів (електричних магнітів) веде 

до збільшення швидкодії та продуктивності обладнання в цілому та зменшення енерговитрат. 
 

Таблиця 7 
Технічні характеристики пресів для маркування деталей, виробів ударом 

№ п/п Характеристики Параметри 
1 Вид приводу 

маркувальної 
голки 

З використанням лінійного 
електричного двигуна 

Пневматичний 

2 Виробник, країна SIC Marking, 
Італія 

Technomark, 
Франція 

Perfect Laser 
Co. Ltd, 
Китай 

Mark FIRST, 
Швейцарія 

Wuxi, 
Китай 

Houston 
Alliance, 
Швейцарія 

3 Марка пресу eс9 Multi 4 PEQD-030 ADP-120160 XG3-A ADP5090 
4 Матеріали, що 

маркуються 
Метали, пластмаси, дерево, сплави тощо 

5 Режим роботи Динамічний 
6 Зусилля 

маркування 
Регулюється в залежності від матеріалу, що маркується 

7 Хід ударника, мм 20-40 
8 Глибина 

маркування, мм 
по сталі 

0,5 - 0,01-0,2 0,02-2 0,1-1 0,1-1 

9 Потужність, що 
споживається, Вт 

200 200 400 - 350 300 

10 Швидкість 
маркування, 
символів в сек. 

5 - 3-4 - 4 3 

11 Максимальний 
тиск повітря, бар 

- - 2-6 1,5-8 2-4 4-6 

12 Маса, кг 13,3 26 15 - 40 - 
 
В більшості випадків операцію тиснення деталей одягу, взуття та шкіргалантерейних виробів 

виконують на тому ж обладнанні, що і операцію перфорування. Зокрема це преси ПГТП-45, 22ЕS фірми 
«Schoen» (Німеччина), 523 фірми «Omac» (Італія), РР-10 фірми «Leibrock» (Німеччина), PLT2001 фірми 
«Atom» (Італія) тощо (табл.1). Але існує і пресове обладнання, яке безпосередньо виконує дану 
технологічну операцію. Прикладом може бути гідравлічний прес 730/300S фірми «Omac» (Італія), 
обладнання фірми «PMF» тощо [11]. 

Основні технічні характеристики пресів для тиснення деталей одягу, взуття, шкіргалантерейних 
виробів приведені в табл. 8. 

 
Таблиця 8 

Технічні показники пресів для тиснення деталей одягу, взуття та шкіргалантерейних виробів 
№ 
п/п Характеристики Параметри 

1 Вид приводу Електромехан
ічний 

Гідравлічний Пневматичний 

2 Операція, що 
виконується 

Гаряче і 
холодне 

тиснення та 
клеймування 

Гаряче і 
холодне 

тиснення та 
клеймування 

Гаряче і 
холодне 
тиснення 

Гаряче 
тиснення 

Гаряче 
тиснення 

Гаряче 
тиснення та 
клеймуванння 

3 Виробник, країна Omac, 
Італія 

Omac, 
Італія 

Atom, 
Італія 

PMF 
 

PMF 
 

Omac, 
Італія 

4 Модель пресу STM10 STP30 PL1251 590 213 700 
5 Матеріали, що 

використовуютьс
я 

Натуральна шкіра і її замінники тощо 

6 Режим роботи Квазістатичний або динамічний 
7 Зусилля 

притискання, кН 
10 30 1200 200 20 2,7 

8 Хід плити, мм - - 90 - 30 - 
9 Потужність 

електродвигуна, 
кВт 

0,75 0,75 4 - - 0,3 

10 Маса, кг - 215 1550 - - 85 
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Як показав проведений огляд, в основному для виконання операції тиснення деталей 
використовується гідравлічний привод, але зустрічається пресове обладнання з електромеханічним 
приводом (STM10 фірми «Omac» (Італія)). Фірма «PMF» випускає обладнання для виконання даної операції 
тільки із пневматичним приводом (марки 130, 132, 204, 205, 213, 236, 334, 355). Виключенням є прес марки 
590, який має гідравлічний привод. Застосування приводу з використанням лінійних електричних двигунів в 
обладнанні для виконання даної операції не знайдено. 

Огляд технічних характеристик показав, що дане пресове обладнання працює в квазістатичному та 
динамічному режимах роботи. 

У взуттєвій промисловості для скріплення деталей і виробів способом забиванням у них металевих 
закріплювачів використовують в основному машини для забивання цвяхами та скобами. Проведений огляд 
технічної літератури дав змогу виділити основні типи машин для виконання даної операції такими видами 
закріплювачів, а саме для: прикріплення підошов цвяхами (АСГ-19 (СРСР), 041061/Р2); прикріплення 
деталей низу взуття тексами (устілок, напівустілок, геленків, простилок) (ППС-С); прикріплення каблука 
цвяхами (04222/Р1 фірми «Svit» (Чехія), 947РТ фірми «Сігма» (Італія), 123LHE фірми «Shoen» (Німеччина), 
0435Р1 фірми «Svit» (Чехія), PTP983 фірми «Brustia», 462/431 фірми «Torti» тощо); обтягування заготовки 
на колодці і фіксація затяжної кромки до основної устілки тексами (ОМ-4М, ОМ-6М); затягування заготовки 
на колодці тексами 02038/Р1, 02038/Р2 фірми «Svit» (Чехія), 640TCT «Schoеn» (Італія), SK23CZ і К24ТР 
«Cerim», FZ–TC фірми «Leibrock» (Німеччина); затягування заготовки верху взуття на колодці (ЗВ-1, ЗВ-2, 
02087/Р1, 02074/Р2); тимчасового кріплення основних устілок до колодок (ППС-С, 04054/Р1) [11,13]. 

Технічні характеристики деяких моделей машин для забивання закріплювачів приведені в табл. 9. 
 

Таблиця 9 
Технічні показники машин для забивання металевих закріплювачів 

№ 
п/п Характеристики Параметри 

1 Вид приводу Електромеханічний Гідравлічний Пневматичний 
2 Операція, що 

виконується 
Кріплення 
підошов до 
устілки 

Кріплення 
устілки до 
колодки 

Кріплення каблуків Кріплення каблуків 

3 Виробник, країна СРСР СРСР Svit, 
Чехія 

Shoen, 
Німеччина 

Brustia, 
Італія 

Svit, 
Чехія 

4 Модель пресу АСГ-19 ППС-С 04222/Р1 123LHE PTP300basic 0435Р1 
5 Матеріали, що 

використовуютьс
я 

Натуральна шкіра і її замінники, гума тощо 

6 Режим роботи Динамічний 
7 Зусилля удару, 

кН 
5-40 

8 Хід ударника, мм 10-25 
9 Потужність 

електродвигуна, 
кВт 

0,6 0,27 0,42 4 - 0,55 

10 Маса, кг 264 225 490 620 420 560 
 
Проведений аналіз показує, що в даних машинах використовується електромеханічний, 

гідравлічний і пневматичний приводи. Практично всі машини забезпечують динамічний режим роботи 
забивання металевих закріплювачів. Забивання цвяхів у матеріали на даному обладнанні здійснюється 
ударом за допомогою спеціальних кулачкових або пружинних молоткових механізмів.  

В першому випадку зворотно-поступальний рух ударника із закріпленим молотком примусовий з 
постійним розмахом. Удар молотка по металевій фурнітурі здійснюється під дією крутного моменту, що 
створюється електродвигуном машини. В додаток до рухомих сил двигуна машини використовується 
кінетична енергія мас, що обертаються разом із валом – ексцентрикових шайб і спеціальних маховиків. В 
них в проміжках між ударами накопичується запас кінетичної енергії, яка використовується під час удару і є 
додатком до роботи сили, що створюється крутним моментом двигуна. 

У другому випадку молотковий ударник під дією закрученої пружини опускається вниз, і молоток, 
закріплений на ударнику, здійснює удар по металевій фурнітурі. Підйом молотка з ударником і 
закручування пружини здійснюється за допомогою кулачка. Змінюючи ступінь закручування пружини, 
можна змінювати силу удару молотка, що є нездійсненним при роботі механізмів з примусовим рухом 
молотків [14]. 

Тому актуальним є питання розробки такого механізму забивання закріплювачів, який би міг 
забезпечити простоту конструкції механізму забивання (заміна маховика і механізму його приводу в дію на 
більш простий), високу швидкодію і регулювання сили удару. 

В загальному можна констатувати, що у виробничих програмах фірм для виконання розглянутих 
технологічних операцій є велика кількість пресового обладнання різної продуктивності і ступеня 
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автоматизації як в стандартному, так і в спеціальному виконанні під потреби споживача, з необхідними 
допоміжними механізмами (подачі матеріалу, фурнітури; розмотування рулонів; видалення вирубаних та 
перфорованих деталей і відходів тощо). Дане обладнання в залежності від складності та призначення може 
комплектуватися системами мікроконтролерного керування роботою вузлів, ЕОМ з відповідним 
програмним забезпеченням, дисплеями для індикації помилок та поломок, вбудованими лічильниками ходів, 
світловими бар’єрами для захисту і блокування руху робочого органу, світловими прицілами, різними 
пристроями та ін. 

Висновки 
Проведений аналіз технологічних операцій та пресового обладнання дав змогу зробити наступні 

висновки та визначити шляхи удосконалення технологічного процесу і обладнання. 
1. Виробництво одягу, взуття, шкіряно-галантерейних виробів в основному здійснюється за 

традиційною технологією, і вже ряд десятиліть механізми, що реалізують робочий процес, є стабільними та 
не піддаються будь-яким помітним змінам у своїй конструкції. Досягти ефективності в цьому напрямку, на 
нашу думку, можна лише за рахунок суміщення технологічних операцій (наприклад, при встановленні 
металевої фурнітури одночасне пробивання отвору в матеріалі та її закріплення), що, в свою чергу, призведе 
до збільшення продуктивності праці та зменшення енерговитрат. 

2. Огляд пресів показав, що максимальну економічність можна отримати за рахунок автоматизації 
обладнання, оптимального використання матеріалів, зменшення простоїв, збільшення строку служби 
вирубного оснащення, робочих інструментів та збільшення швидкості виконання технологічної операції. 

3. Підвищення надійності та ефективності машин можна досягти за рахунок впровадження 
коротких кінематичних, гідро-і пневмоланок і використання зносостійких конструкційних матеріалів, 
покриттів та інших хіміко-фізичних методів обробки поверхонь деталей машин. 

4. Основним споживачем електроенергії в пресовому обладнанні є електричний двигун, що 
приводить в дію основні механізми машини, насос чи компресор тощо. Тому одним з основних напрямків 
розробки новітнього обладнання є оптимізація роботи приводів, що використовуються (наприклад, 
використання частотного керування роботою електричного двигуна), або розробка сучасних 
енергозберігаючих приводів (використання лінійних електричних двигунів в якості приводу). Цей напрямок 
прийнятий у світовій практиці та інтенсивно розвивається, чому активно сприяють три події, які збіглися в 
часі: дефіцит енергоресурсів, що намітився і відчутний ріст їх вартості та стрімкий розвиток силової 
електроніки і мікроелектроніки. 

5. Разом із оптимальною конструкцією пресового обладнання основною проблемою є точне 
дозування сили удару при виконанні розглянутих технологічних операцій. Дана сила залежить від 
властивостей матеріалів, металевої фурнітури, конструктивних параметрів робочих інструментів тощо. 
Пресове обладнання повинне бути оснащене системами з мікропроцесорним керуванням, які б дали змогу 
керувати силою та часом удару. 

В загальному всі розглянуті шляхи удосконалення пресового обладнання ведуть до підвищення 
продуктивності, підвищення надійності і довговічності, ремонтопридатності та зменшення енерговитрат 
обладнання і підвищення якості виконання технологічних операцій. 

Впровадження розглянутих задач дасть змогу розробляти та виготовляти конкурентоздатне 
енергозберігаюче пресове обладнання. 
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ОСНОВЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОЖЕВЕННО-
МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА НА ЖИДКОСТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
Существующие технология и оборудование для переработки кожевенно-мехового сырья отличаются 

высокими затратными характеристиками (высокая энергоемкость, значительный расход воды и 
химматериалов, низкий коэффициент съема готовой продукции с единицы площади и др.). На наш взгляд, 
необходимо разработать принципиально новое оборудование для переработки кожевенно-мехового сырья, 
реализующее экологически чистые способы обработки, в том числе в безводных и маловодных средах; 
организовать производство специализированного оборудования, способного эффективно работать в условиях 
малых предприятий; создать необходимые условия для развития малых предприятий для переработки всех видов 
кожевенно-мехового сырья. Поисковые эксперименты, проведенные на кафедре «Машины и аппараты легкой 
промышленности» ВСГУТУ, позволили сделать заключение о возможности проведения жидкостных операций 
кожевенно-мехового производства поштучно-намазным способом, что позволило значительно сократить время 
проведения некоторых технологических операций. Аналогов такого оборудования в мировой практике нет. 

Ключевые слова: кожа, мех, обработка, эмульсия, жидкие углеводороды, экология, отечественный 
производитель, экономия, дубление-жирование. 
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BASICS OF MECHANICAL TECHNOLOGY OF SEMI-FINISHED FUR  
AND LEATHER PROCESSING IN LIQUID OPERATIONS 

 
Abstract – Existing technology and equipment for leather and fur raw materials have high expensive characteristics (high energy 

consumption, water consumption and a significant chemical materials, low coefficient of removal of finished goods per unit of area, etc.). In 
our opinion, need to develop a fundamentally new equipment for the processing of leather and fur raw materials, implementing 
environmentally friendly ways of processing, including arid and low-water environments, to organize the production of specialized 
equipment that can work effectively in a small business, to create the necessary conditions for the development of small enterprises for the 
processing of all types of leather and fur material. Exploratory experiments conducted at the Department of "Machinery and equipment Light 
Industry" VSGUTU, led to the conclusion in the possibility of liquid operations leather and fur production individually-pasted a way that 
significantly reduce the time of some manufacturing operations. Analogues of such equipment in the world do not. 

Keywords: leather, fur processing, emulsion, liquid hydrocarbons, the environment, the domestic manufacturer, savings, tanning-
stuffing. 

 
В 70–80 гг. прошлого столетия большое внимание уделяли вопросам механизации и автоматизации 

в кожевенно-меховом производстве, однако в последние годы эта тема практически не встречается на 
страницах технических журналов. 

Обострение проблем охраны окружающей среды заставляет вернуться к обсуждению вопросов 
совершенствования технологических процессов кожевенно-мехового производства. Другой причиной 
является увеличение возможностей автоматизации технологических процессов в связи с возросшим уровнем 
развития электронной техники, информационно-измерительных приборов, вычислительной техники. Третья 
причина – последние достижения в области производства новых химических материалов для обработки 
кожевенно-мехового сырья. И, наконец, технологии автоматизации предприятий являются определяющим 
фактором в жесткой конкурентной борьбе промышленных предприятий на мировом рынке. 

В последние годы наблюдается перемещение переработки кожевенно-мехового сырья в страны 
Юго-Восточного региона. Так, крупнейшими экспортерами кожевенно-мехового сырья в Китай являются 
США, Австралия, страны Европы, Казахстан [1]. Экологическая катастрофа в Китае, в результате которой 
произошло загрязнение воды в реке Амур, показала, что соблюдение законов охраны окружающей среды в 
отдельно взятой стране не могут защитить мировые водные ресурсы от загрязнения. 

Основой технологии кожевенно-мехового производства является обработка шкур в водных 
растворах химических материалов с невысокой концентрацией, чередующаяся с механической обработкой 
полуфабриката на машинах проходного или непроходного типа. Технологические решения, несмотря на 
многолетний опыт по выработке кож, не претерпели принципиальных изменений и характеризуются 
следующим: 

- большой расход воды; 
- утилизация значительных объемов отходов; 
- необходимость очистки сточных вод. 
Кардинальное решение экологических проблем возможно только путем создания новой техники и 

технологии с автоматизацией производства. Анализ выполненных за последние годы научных разработок в 
этом направлении позволяет определить, насколько научное и техническое сообщество продвинулось на 
пути к созданию автоматизированного кожевенно-мехового производства. 

Существующую в настоящее время схему проведения технологических процессов производства 
кож для верха обуви в общем виде можно представить следующим образом: комплектование 
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производственной партии – отмока – промывка – золение – промывка (барабан; партионно) – мездрение 
(поштучно) – обрезка (поштучно) – двоение (поштучно) – определение массы голья (партионно) – промывка 
– обеззоливание – смягчение – промывка (барабан, партионно) – пикелевание – дубление (барабан, 
партионно) – отжим (поштучно) – сортировка (поштучно) – строгание (поштучно) – определение массы 
полуфабриката (партионно) – додубливание – промывка – нейтрализация – промывка – крашение–
жирование (барабан, партионно) – поддубливание – наполнение (по необходимости) – промывка – пролежка 
(партионно) – отжим (поштучно) – разводка (поштучно) – сушка (поштучно) – увлажнение (поштучно) – 
пролежка – тяжка – пролежка (партионно) – тяжка (поштучно) – пролежка (партионно) – подсушка 
(поштучно) – сортировка (поштучно) – шлифование (поштучно) – обеспыливание (поштучно) – грунтование 
(поштучно) – прессование (поштучно) – покрывное крашение (поштучно) – прессование (поштучно) – 
закрепление (поштучно) – прессование (поштучно) – обрезка краев (поштучно) – измерение площади кож 
(поштучно) – сортировка (поштучно) – маркировка (поштучно) – упаковка, сдача на склад (партионно). 

Для иллюстрации на рисунке 1 приведена укрупненная схема производства Курского кожевенного 
завода. Существующая схема проведения технологического процесса и организация производства кожи для 
верха обуви позволяют довести уровень механизации труда ориентировочно до 50 %. 

 

 
Рис. 1. Схема Курского кожевенного завода 

 
Основная особенность действующих технологических способов обработки заключается в 

постоянном чередовании партионных жидкостных и поштучных механических обработок сырья и 
полуфабрикатов. Чередование партионной и поштучной обработки требует постоянной выгрузки-загрузки и 
подачи в оборудование для механической обработки, как правило, в ориентированном положении. Как 
видно из рисунка 1, число поштучных обработок составляет 64% от общего числа манипуляций. Партионная 
обработка в барабанах занимает 14%, остальное – пролежка, определение массы, сдача на склад. 

Автоматизация управления жидкостными процессами весьма затруднена из-за принятой в 
технологии аппаратуры, методов обработки, их контроля. В свою очередь машины и агрегаты для 
механической обработки кожевенно-мехового полуфабриката являются оборудованием для поштучной 
обработки (проходного или непроходного типа). 

При существующих технологических принципах проведения жидкостных процессов большое 
влияние на качество готовой продукции оказывают следующие факторы: неоднородность сырья по 
свойствам; способы подбора кожевенно-мехового сырья в производственные партии; погрешности 
дозировки химических материалов; наличие технологических пролежек полуфабриката; изменение не 
только физико-химических показателей сырья при прохождении по технологической цепочке, но и 
изменение толщины, плотности, массы, площади. Перечисленные факторы требуют постоянного отбора 
проб для проведения анализов рабочих растворов, полуфабриката. 

Автоматизация процессов предполагает создание технологических линий, представляющих модули 
определенного стандартного вида: транспортное средство – аппаратура или оборудование для выполнения 
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технологического процесса или операции – автоматический укладчик – транспортное средство. 
Создание автоматизированных линий невозможно без решения следующих задач: 
- перевод партионной жидкостной обработки на поштучную;  
- устранение пролежек; 
- интенсификация сушки. 
Сама идея поштучной обработки не нова. В старину обработка кожевенно-мехового сырья 

выполнялась поштучно, рабочие составы наносились намазным способом, сушка кож осуществлялась при 
одновременном механическом воздействии [2]. Однако применение этих методов в промышленном 
масштабе невозможно в связи большой трудоемкостью и отсутствием механизации. 

Перевод партионной жидкостной обработки на поштучную связан, прежде всего, с проблемой 
интенсификации технологических процессов. Эта проблема может быть решена двумя путями: созданием 
рабочих растворов, обладающих комплексом свойств и механическим воздействием на полуфабрикат [3]. 

К настоящему времени создан ряд специально синтезированных материалов, обладающих 
комплексом свойств и позволяющих одновременно проводить дубление – крашение [4], дубление – 
жирование [5], наполнение – жирование. Известен способ совмещенного выполнения отмочно-зольных 
процессов [6]. Способ позволяет сократить получение золеного голья до 5–6 ч. Разработаны способы 
совмещенного выполнения красильно-жировальных процессов и способ выполнения дубильных и 
красильно-жировальных процессов с сокращенным расходом воды в производстве кож хромового дубления 
[7]. Эти способы позволяют объединить 7 технологических процессов в 2–3. Созданы полифункциональные 
комплексные препараты для выполнения красильно-жировальных процессов совмещенным методом [8]. 
Однако оборудование, обеспечивающее выполнение новых способов обработки не претерпело 
существенных изменений. Реализация этих технологий требуют выгрузки, загрузки и подачи полуфабриката 
в оборудование для механической обработки, как правило, в ориентированном положении. 

Одним из перспективных путей решения поставленной задачи является использование жидких 
углеводородов в качестве среды при проведении технологических процессов, причем целесообразно 
применять для этой цели гидрофобные жидкие углеводороды, так как они не смешиваются с водой, легко 
рекуперируются, а такие растворители, как трихлорэтилен, не пожароопасны. При этом применяемые 
материалы полностью поглощаются обрабатываемым полуфабрикатом, сточные воды отсутствуют. 

Пропитка дермы с использованием в качестве среды жидких углеводородов позволяет уменьшить 
продолжительность технологических процессов в десять и более раз. Для этой цели необходимо иметь 
аппаратуру для нанесения органо-водных сред на полуфабрикат и активного воздействия на его структуру. 
Расчеты показывают, что 2–3 агрегата (по размерам типа МАП) будет достаточно для проведения 
дубильных и красильно-жировальных процессов завода на 200 млн дм в год. 

С точки зрения создания автоматизированных линий использование рабочих составов, обладающих 
комплексом свойств, в агрегатах для поштучной обработки, несомненно, представляет интерес. Основными 
требованиями к рабочим составам являются устойчивость и технологичность их получения. 

Другим фактором, способным обеспечить интенсификацию процессов, является механическое 
воздействие. Доказано, что механические воздействия могут на порядок увеличить скорость проникания 
рабочих растворов в толщу дермы [9–14]. 

Использование этого фактора позволяет одновременно с решением проблемы интенсификации 
процесса решить задачу перевода партионной обработки кожевенно-мехового сырья на поштучную. 

Известны способы выполнения отмока, золения, смягчения на агрегатах для поштучной обработки 
[15]. Эти агрегаты не нашли практического применения и предназначались, в основном для обработки 
мелкого кожевенно-мехового сырья (опоек, выросток). Следует отметить, что рабочие растворы не 
отличались от применяемых в обычных технологических процессах. 

Известны способы проведения жидкостных процессов (отмочно-зольных, преддубильных и 
дубильных) с использованием гидродинамических аппаратов, например, вибрационная машина МПК-1, 
разработанные в Российском заочном институте текстильной и легкой промышленности (РосЗИТЛП), 
которые позволяют ускорить проведение указанных процессов в 10 и более раз. Разработано устройство, 
позволяющее выполнять совмещенным способом мездрение и жидкостные процессы. Кожевая ткань, 
обработанная специальным составом, подвергнутая виброобработке в течение 2–4 мин, позволяет 
осуществить одновременно процессы жирования, гидрофобизации и дубления, дубление, наполнение, 
жирование и гидрофобизацию. Однако эти устройства не содержат приспособлений для нанесения 
заданного количества рабочих составов на полуфабрикат неправильной формы. 

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) в 
течение ряда лет ведутся работы по созданию оборудования для поштучной обработки. Так, разработаны 
устройства для пропитки листовых материалов [16], устройство для жидкостной обработки листовых 
материалов [17–19]. Создан и испытан опытный образец оборудования для поштучной обработки 
кожевенно-мехового полуфабриката на процессах дубления, жирования, в котором процессы нанесения и 
внедрения составов в кожевую ткань выполняются одновременно. В качестве механизмов для нанесения 
рабочих составов используются пористые валы или транспортеры, в сочетании с механизмами, 
обеспечивающими необходимое воздействие на полуфабрикат. Нанесение рабочих составов и механическое 
воздействие осуществляется в течение 3–5 мин. Выполнены исследования целевых рабочих органов машин 
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для намазного дубления [20]. На основе исследований предложена конструкция машины для намазного 
способа дубления [21]. Созданы и ведется разработка дубящих составов для намазного дубления. 
Разработанные способы предполагают обязательное выполнение пролежки после дубления. 

Пролежка является отдельным технологическим процессом. Для создания автоматизированных 
линий необходимо устранить пролежку. Для этого, по нашему мнению, пролежку и предшествующей ей 
технологический процесс необходимо рассматривать как один. Тогда после нанесения и внедрения рабочего 
состава в кожевую ткань на специальных устройствах, необходимо подвергнуть кожевенно-мехового 
полуфабрикат дополнительному механическому воздействию, которое позволит устранить пролежку, как 
отдельный технологический процесс [22]. Кроме того, устройство может быть использовано для 
выполнения пролежки, а также для совмещения пролежки с сушкой кожевенно-мехового полуфабриката. 
При этом можно совместить, например, процессы дубления, жирования, додубливания с пролежкой и 
сушкой. Ускорению сушки способствуют также специфические свойства рабочих составов. 

Таким образом, анализ развития технологии показал, что в области химической технологии 
выполнения технологических процессов кожевенно-мехового производства произошли существенные 
изменения. Причем новые разработки охватывают почти все жидкостные процессы – от отмоки до 
красильно-жировальных процессов. Большинство работ относится к совершенствованию дубления и 
красильно-жировальных процессов. В меньшей степени развиваются работы в области совершенствования 
отмочно-зольных процессов. На наш взгляд, хорошие перспективы для создания автоматизированного 
производства имеют способы ферментативного обезволашивания [23]. 

Активно ведутся работы по созданию агрегатов для поштучной обработки, в которых процессы 
нанесения и внедрения составов в кожевую ткань выполняются одновременно. В качестве механизмов для 
нанесения рабочих составов используются пористые валы или транспортеры в сочетании с механизмами, 
обеспечивающими необходимое воздействие на полуфабрикат. При этом возможны различные сочетания 
технологических процессов, включающие не только жидкостные, но и механические операции, а также 
пролежку и сушку [24–26]. 

Анализ научных разработок позволяет предложить принципы создания автоматизированного 
кожевенно-мехового производства: 

- обработка кожевенно-мехового сырья базируется на технологии поштучной обработки 
полуфабриката на всех процессах и операциях с оценкой его качества на трех промежуточных этапах; 

- управление технологическими процессами осуществляется путем точной дозировки рабочих 
составов с определенными свойствами, регулированию интенсивности обработки полуфабриката и 
управлению работой транспортно-ориентирующих устройств; 

- в основе построения автоматизированной линии принятие модульного принципа, что позволит 
обеспечить гибкость технологии путем перекомпоновки модулей, изменения маршрута движения 
полуфабриката. 

Модуль представляет собой автоматизированный технологический комплекс, включающий в себя: 
- аппарат для обработки сырья и полуфабриката; 
- установки для приготовления рабочих составов заданных параметров; 
- установки для очистки и рекуперации отработанных состава, регенерации химматериалов, 

утилизации тепла; 
- средства вычислительной техники. 
На рисунке 2 представлены примеры модулей на различных стадиях обработки кожевенно-

мехового сырья и полуфабриката. 
Отмочно-зольные процессы будут выполняться с использованием значительного количества 

жидкости, в основном, на процессах промывки и отмоки. Отмоку, обезволашивание, золение и 
преддубильные процессы можно проводить на проходных агрегатах с использованием рабочих составов 
поштучно на основе использования различного вида ферментов или же заменять эти процессы обработкой 
ферментами. 

Дубильные и красильно-жировальных процессы будут выполняться на линии, спроектированной 
для последовательного или совмещенного выполнения указанных процессов. Контроль и регулирование 
параметров обработки должны выполняться с помощью микропроцессоров. 

Сушка кож будет производиться на проходном сушильном оборудовании с производительностью, 
равной или кратной предыдущему агрегату. Агрегат, за счет чередования режимов сушки (цикличности), 
позволит исключить увлажнение и пролежку кож. Операция тяжки кож будет осуществляться на тянульных 
машинах, входящих в состав агрегата. Сушильный агрегат также снабжен автоматизированным 
устройством, контролирующим и регулирующим температуру и влажность, как в камере, так и готовых кож. 
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Рис. 2. Схема кожевенного завода 

 
Модули соединяются между собой транспортно-ориентирующимися устройствами, позволяющими 

перемещать плоский полуфабрикат неправильной формы. При этом все машины должны быть одинаковой 
или кратной производительности. Учитывая новейшие разработки в области создания устройств для 
поштучной обработки, создание таких модулей реально уже сегодня. Опытные работы в области создания 
устройств для проведения дубления и красильно-жировальных процессов кожевенно-мехового 
производства, позволили сформулировать технические требования к агрегатам: 

- скорость транспортирования полуфабриката должна быть не менее 0,10–0,15 м/с; 
- количество наносимого состава 150–500 мл/м2; 
- частота механического воздействия на кожевую ткань 1–7 Гц; 
- длина агрегата 5–10 м. 
Исследователями, работающими в области создания машин, автоматов и автоматических линий в 

машиностроении, установлено, что по теории надежности наибольшее количество различных машин, 
объединенных в автоматические линии всевозможными транспортно-ориентирующими системами, не 
может быть больше 7. Поэтому целесообразно весь технологический процесс обработки кожевенно-
мехового полуфабриката разделить на блоки па 5–6 операций в каждом. 

Системы межблочной транспортировки должны включить не только транспортеры, но и 
автоматические магазины – накопители для создания и расходования межоперационных заделов, устройства 
управления системой машин. 

Для обеспечения качества обработки кожевенно-мехового полуфабриката, в том числе и на 
жидкостных процессах, необходимо разработать и снабдить машины проходного типа средствами контроля 
по необходимому числу параметров, например, толщина, масса, площадь, давление. 

Применение агрегатов изменит облик дубильного красильно-жировальных цехов, повысит культуру 
производства. Организация выпуска готовых форм препаратов химической промышленностью, например, 
совмещенных составов различных свойств, может еще более облегчить работ кожевенных заводов. 
Введение поштучной обработки кожевенно-мехового полуфабриката на жидкостных операциях позволит 
решить проблемы, стоящие перед отраслью: 

- значительно сократить расход воды; 
- устранить необходимость очистки сточных вод, а значит, существенно уменьшить 

материальные и финансовые затраты; 
- увеличить возможности создания автоматизированного производства. 
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УДК 685.34.054 
С.І. ПУНДИК, О.С. ПОЛІЩУК, А.О. ЛИТВИНОВ 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНОГО ПРИВОДУ  
В ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОМУ ПРЕСОВОМУ ОБЛАДНАННІ  

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
В статті наводиться огляд і недоліки електрогідравлічного пресового обладнання, а також перспективи 

використання частотного приводу в електрогідравлічному пресовому обладнанні легкої промисловості для їх 
подолання. Встановлено та запропоновано шляхи покращення енергетичних та силових характеристик 
електрогідравлічного пресового обладнання. 

Ключові слова: електрогідравлічне пресове обладнання, частотно-регульований привід, споживана 
електроенергія, частотний привід. 

 
S.I. PUNDYK, O.S. POLISCHUK, A.O. LYTVYNOV 

Khmelnytsky National University, Ukraine 
 

THE USING PROSPECTS OF FREQUENCY DRIVE IN ELECTRO-HYDRAULIC PRESS EQUIPMENT OF LIGHT 
INDUSTRY 

 
Abstract – The aim of the research is to substantiation of expediency of using frequency drive in electro-hydraulic press equipment 

of light industry to reduce energy consumption and increase the level of automation of technological processes, to increase service life, 
reduce wear of  technological and electrical equipment. 

Due to the growing requirements for light industry press equipment to improve energy efficiency and functionality needed new 
solutions to their modernization. Thanks to use of frequency-adjustable drive is planned to improve energy efficiency and functionality of 
electro-hydraulic press equipment. 

Thus, the review showed that the use of variable-frequency drive in electro-hydraulic press equipment will help reduce the power 
consumption and jumping pressure in the system during technological operations. 

Keywords: electro-hydraulic pressing equipment, adjustable frequency drive, power consumption, frequency drive. 
 

Постановка проблеми 
В наш час одним з найбільш актуальних завдань у легкій промисловості є підвищення 

конкурентоспроможності і ефективності устаткування, зокрема, електрогідравлічного пресового 
обладнання. Доцільно проводити модернізацію, зберігаючи вже наявне обладнання, удосконалювати його за 
рахунок установки нових елементів механізації і автоматизації відповідно до сучасних стандартів. 

Відомо, що основним споживачем електроенергії в електрогідравлічному пресу є електропривід 
насоса на основі асинхронного електродвигуна з коротко замкнутим ротором, для якого основним 
напрямком енергозбереження і підвищення коефіцієнта корисної дії є перехід від нерегульованого 
електропривода до регульованого. Цей напрямок прийнятий у світовій практиці і інтенсивно розвивається, 
чому активно сприяють три події, які збіглися в часі: дефіцит енергоресурсів, що намітився і відчутний ріст 
їх вартості та стрімкий розвиток силової електроніки і мікроелектроніки. 

На сьогоднішній день частотно-регульований асинхронний електропривід є найбільш успішно 
прогресуючим технічним рішенням у сфері автоматизації загально промислових механізмів і 
енергозберігаючих технологій [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
На сьогоднішній день намітилась тенденція застосування частотного приводу в різному 

технологічному устаткуванні. Зокрема застосуванням частотного привода в електрогідравлічному 
пресовому обладнанні займається підрозділ німецької компанії “Bosch Group – Rexroth». Дана компанія є 
першопрохідником у спробі об'єднати гідравліку і електроніку. Використання частотно-регульованих 
приводів для насосів дає величезний потенціал для зниження енерговитрат і суттєво зменшує втрати 
гідравлічної енергії [2]. 

Завдяки використанню частотно-регульованого модуля в електрогідравлічному пресовому 
обладнанні можна контролювати наступні параметри: 

- швидкість обертання двигуна; 
- момент, граничне значення крутного моменту; 
- тиск в системі; 
- розгін, скидання швидкості, прискорення, гальмування; 
- питомі гідравлічні характеристики. 
Розглянуті можливості частотного приводу дають всі підстави стверджувати про перспективність їх 

застосування в електрогідравлічному пресовому обладнанні легкої промисловості. Але масове 
впровадження частотного приводу на даний момент стримується через недостатньо досліджену його роботу 
з пресовим обладнанням і високу вартість частотного перетворювача. 

Мета статті 
Метою роботи є обґрунтування доцільності використання частотного приводу в 

електрогідравлічному пресовому обладнанні легкої промисловості для зменшення енерговитрат, а також 
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підвищення  рівня автоматизації технологічних процесів, збільшення ресурсу, зменшення зношення 
технологічного та електричного обладнання. 

Виклад основного матеріалу 
У зв’язку зі зростаючими вимогами до пресового обладнання легкої промисловості по 

енергозбереженню і функціональності, необхідні нові рішення з його модернізації. 
В легкій промисловості України для виконання різних технологічних операцій (вирубування, 

перфорації, тиснення та інших) широко використовується застаріле пресове обладнання з 
електрогідравлічним приводом, яке на сьогоднішній  день є досить енергозатратним. 

За конструкцією електрогідравлічні преси можна розділити по типу переміщення робочого органу: 
траверсні, кареткові, консольні без повороту ударника та з поворотом ударника [3]. 

Кожний тип пресу має свою базову конструкцію, від простих пресів з ручним управлінням і ручною 
подачею матеріалів, що вирубуються і різаків до прес-автоматів з програмним управлінням і автоматичною 
подачею матеріалів.  

За призначенням електрогідравлічне пресове обладнання може бути для: розкрою взуттєвих 
матеріалів (ПВГ-8-2-О, ПКП-16; HSP-558/3 – “Atom” (Італія); CF526 AT – “Chenfeng” (Тайвань)); тиснення і 
перфорування деталей верху взуття (ПГТП-45-О, 22ES – “Schon” (Німеччина), X-608A – “Zhuxin” (Китай)); 
формування підошов і устілок (P-64 – “Banf” (Італія)); приклеювання підошов до взуття клеями (ППГ-4-О, 
QF-818B – “Qifeng” (Китай)); гарячої вулканізації гумового низу на взутті (ПВГ-1, ПВГ-3Н-0, 101082/P32 – 
“Svit” (Чехія)) тощо. 

На надійність і довговічність гідросистеми пресів, найбільше впливають умови та режими роботи 
пресового обладнання [4]. Основними факторами, які зменшують надійність гідравлічних систем пресів є: 
вібрації гідроапаратури; підвищення температури, перепади та коливання тиску робочої рідини; гідравлічні 
удари і закиди тиску. 

При тривалих роботах електрогідравлічного пресового обладнання в режимах перевантаження 
можна спостерігати деякі недоліки в їх роботі, такі як [5]: перегрівання та протікання масла, порушення 
герметичності гідросистеми, вихід з ладу контрольно-регулюючого обладнання. Через значне збільшення 
робочого тиску  в маслі з’являються пухирці повітря в зоні зливного трубопроводу, що, в свою чергу, веде 
до нерівномірності ходу та збільшенню кількості недорубів [6]. 

Важливими факторами, які впливають на перевантаження електрогідравлічних пресів є жорсткість 
системи «прес – ударник – різак – плита» і деформація системи «стіл – вирубна плита – різак – ударник – 
шток» [7]. Наприклад, при вирубуванні різаками малої площі виникають надмірні навантаження, через 
значне їх заглиблення в плиту. Також на перевантаження пресів впливають запізнення в спрацюванні 
електричної і гідравлічної апаратури, що призводить до підвищення тиску в гідросистемі під час 
вирубування в кінці технологічного процесу. Це призводить до поломок обладнання гідросистеми, 
швидкого зношення різаків, вирубних плит, а також збільшення спожитої електроенергії та нагріву робочої 
рідини. 

В легкій промисловості найбільшого поширення набули преси консольного типу з ручним і 
автоматичним поворотом ударника, які використовуються для вирубування м’яких шкір верху, 
багатошарових текстильних рулонних матеріалів. Їх широке використання обумовлене невеликими 
габарити, високою продуктивність, а також меншою вартістю в порівнянні з іншими видами пресів. 

Так на прикладі роботи [8], де було проведено дослідження енергетичних і силових параметрів 
електрогідравлічного пресового обладнання на базі преса ПВГ-8-2-0 під час виконання операцій 
вирубування можна продемонструвати в яких саме точках відбуваються стрімке споживання електричної 
енергії і закиди тиску. 

На рис. 1 і рис. 2 представлено графіки зміни спожитої потужності і тиску під час виконання 
операцій вирубування [8]. Як видно з графіків, найбільший стрибок спожитої потужності і тиску 
відбувається під час вирубування на ділянці в. В короткий проміжок часу на даній ділянці відбувається 
значне підвищення спожитої потужності і тиску. Значне перевантаження пресового обладнання веде до 
поломок в гідросистемі пресу, нагріву масла та стрімкого підвищення температури обмоток двигуна. З 
кожною новою операцією вирубування нагрів обмоток двигуна і масла збільшується, що може врешті-решт 
призвести до виходу з ладу пресу. Важливим завданням є зменшення закидів спожитої потужності і тиску в 
системі.  

Проведений аналіз недоліків електрогідравлічного пресового обладнання вказує на можливість його 
вдосконалення шляхом використання новітніх технологій. 

Одним із перспективних рішень по модернізації електрогідравлічного пресового обладнання є 
використання в приводі пресу частотного перетворювача. Частотний перетворювач забезпечує плавне 
регулювання швидкості двигуна в широкому діапазоні і високу стабільність механічних характеристик. 
Регулювання швидкості при цьому не супроводжується збільшенням ковзання двигуна, тому втрати 
потужності при регулюванні невеликі. 
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Рис. 1. Графічна залежність зміни спожитої потужності від часу роботи під час виконання вирубування: хх – холостий хід 

(вистій ударника); п1 – поворот ударника в робоче положення; рх1 – опускання ударника до контакту з різаком; в – 
вирубування; рх2 – піднімання ударника; п2 – повернення ударника в початкове положення 

 

 
Рис. 2. Графічна залежність зміни тиску в гідросистемі під час виконання технологічної операції вирубування: п1 – поворот 
ударника в робоче положення; р1 – опускання ударника до контакту з різаком; вир – вирубування; р2 – піднімання ударника; 

п2 – повернення ударника в початкове положення 
 
При використанні частотного приводу в електрогідравлічному пресовому обладнанні планується: 
- підтримувати робочий тиск під час виконання технологічних операцій вирубування, без різких 

перепадів і закидів тиску; 
- зменшити нагрів масла; 
- виставляти різний робочий тиск в системі для вирубування різними за розмірами різаками; 
- зменшити навантаження двигуна насосу шляхом обмеження струму на рівні номінального в 

пускових, робочих і аварійних режимах; 
- збільшити термін служби механічної та електричної частини обладнання. 
Метою подальшої роботи буде: 
- розробка експериментальної установки для дослідження електрогідравлічного пресового 

обладнання; 
- проведення експериментальних досліджень на існуючому та удосконаленому 

електрогідравлічному пресовому обладнанні; 
- оптимізація силових і енергетичних параметрів електрогідравлічного пресового обладнання з 

урахуванням технологічного зусилля вирубування та динаміки робочого циклу; 
- виявлення шляхів поліпшення техніко-економічних показників електрогідравлічного пресового 

обладнання з частотним керуванням, таких як підвищення коефіцієнту корисної дії та зменшення 
енерговитрат; 

- визначення можливості впровадження результатів досліджень на підприємствах легкої 
промисловості. 

Висновки 
Проведений огляд електрогідравлічного пресового обладнання, а також їх недоліків показав, що 

одним з перспективних способів вирішення даних недоліків є модернізація приводу насосу, шляхом 
використання частотного перетворювача. Це дасть змогу зменшити споживання електричної енергії і закиди 
тиску в системі під час виконання технологічної операції та забезпечити не тільки економію електроенергії, 
а й зменшення навантаження на двигун.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕТАЛЕЙ КОРСЕТА  

ПІД ДІЄЮ ТИСКУ НА ЛІНІЇ ТАЛІЇ 
 
В статті розглядається динамічна поведінка деталей корсета при різних величинах сумарного розхилу 

виточки матричних конструкцій, які побудовані за шістьма методиками. Ступінь деформації з’єднуваних деталей 
корсета визначено методом розрахунку потенційної енергії деформації розтягу та згину. З метою створення 
конструкції корсета з мінімальним тиском на фігуру аналітично обґрунтовано рівномірний розподіл сумарного 
розхилу виточок. 

Ключові слова: динамічна поведінка, деталь, корсет, виточка, сумарний розхил, тиск, потенційна енергія. 
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INVESTIGATION OF DYNAMIC CONDUCT OF CORSET MOBILE ELEMENTS UNDER THE ACTION OF 

PRESSURE ON WAISTLINE 
 
Abstract – The dynamic conduct of corset’s details at the different sizes of total solution of dart of matrix constructions, which are 

built after six methods, is examined in the article. 
Degree of deformation of the connected corset’s details is determined by the method of calculation of potential energy of 

deformation of tension and bend. The distributing of total solution of darts is analytically grounded with the purpose of creation of corset’s 
construction with minimum pressure on a figure. 

It is set as a result of researches, that size of solution of dart and length to its contour straight proportionally influence on the size 
of potential energy of deformation of tension. With the increase of length of contour of corset’s detail potential energy of deformation of bend 
is also increased. The distributing of dart provides the identical distributing of pressure on waist. 

Keywords: dynamic conduct, detail, corset, dart, total solution, pressure, potential energy. 
 

Постановка проблеми 
Сучасні модні тенденції в корсетних виробах пропонують різні варіанти корегування тулуба з 

метою отримання визначених форм. При цьому неминуче виникає тиск виробу на фігуру, вплив якого на тій 
чи іншій конкретній ділянці ні оцінити, ні порівняти з допустимими з методичної точки зору, важко. Тому, 
виникає необхідність структурувати зв’язок між тиском виробу і сумарним розхилом виточки, оскільки зі 
збільшенням цієї величини зменшується об’єм талії і відповідно зростає навантаження на цій ділянці. 

Не зважаючи на велику кількість методик конструювання, їх використання для завдань корекції 
фігури залишається проблематичним. Вони надають різні рекомендації щодо розрахункових формул 
базисної основи конструкції корсета, визначення відсоткового розподілу сумарного розхилу виточок 
відносно пілочки, пройми та спинки, від’ємних прибавок, які науково необґрунтовані. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Як відомо з попередніх досліджень [1, 2], контур деталі впливає на рівновагу форми виробу. За [2] 
достатньою умовою рівноваги форми є мінімум потенційної енергії. Отже, актуальним питанням є 
встановлення оптимальних умов збалансованості форми корсета, визначення рекомендованих положень 
виточок та перевірка припущень про переваги запропонованої конструкції виробу. 

 
Мета і завдання дослідження 

Метою є дослідження динамічної поведінки з’єднуваних деталей жіночого корсета з урахуванням 
тиску, що створюється виробом на лінії талії. Для визначення ступеня напруги деталей конструкції корсета 
та виявлення закономірностей її змінювання передбачено вирішення таких завдань: 

- розрахунок сумарного розхилу виточок та побудова матричних конструкцій корсета (МКК); 
- дослідження потенційної енергії деформації розтягу та згину при різних величинах сумарного 

розхилу виточок; 
- виявлення факторів, які впливають на (збільшення – зменшення) величин відносної деформації; 
- надання рекомендацій щодо покращення конструкції корсета (розробка конструкції з 

мінімальною дією тиску на фігуру). 
 

Виклад основного матеріалу 
В побудові конструкцій корсетних виробів за різними методиками виявлено варіативне 

застосування наступних величин: 
- конструктивних прибавок до розмірних ознак; 
- розрахункових формул для визначення габаритів базисної сітки; 
- розрахункових формул для визначення сумарного розхилу виточок; 
- відсоткового розподілу сумарного розхилу виточок відносно пілочки, пройми та спинки. 
Тому, для відтворення дійсних розмірів жіночої фігури побудовані МКК за шістьма методиками без 
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врахування конструктивних прибавок до розмірних ознак, які пропонують різні розрахункові формули для 
визначення габаритних розмірів конструкції [3, 4]. Розраховано сумарний розхил виточок та виконано їх 
розподіл відносно пілочки, пройми та спинки за кожною методикою конструювання. 

За проведеними дослідженнями встановлено, що відповідність габаритних розмірів конструкції 
розміру фігури найкраще відтворює методика Мюллер і син [3]. 

Л.г.ІІІ

Л.т.

Л.ст.

Цп Сп Бп Бс Сс Цс

Рф1п Рф2п Б Рф2c Рф1c  
Рис. 1. Матрична конструкція корсета: 

Цп – центральна пілочка; Сп – середня пілочка;  
Бп – бічна пілочка; Бс – бічна спинка; Сс – середня спинка; 
Цс – центральна спинка; Рф1п, Рф2п – перший (другий) 
рельєф пілочки; Б – бічний рельєф; Рф1с, Рф2с – перший 

(другий) рельєф спинки 

За кожною методикою визначене сумарне 
значення відхилень вимірів матричних конструкцій від 
середньозваженої. Варіація сумарного відхилення 
вимірів 7,76ч22,49 свідчить про різний розподіл розхилу 
виточки на пілочці, проймі і спинці. 

Для обґрунтування зв’язку між величиною 
розхилу виточки та тиском, створюваним корсетом на 
лінії талії, який виражається величиною потенційної 
енергії деформації розтягу та згину, висунуто гіпотезу: 

Зменшення тиску корсета на торс фігури 
забезпечується рівномірним розподілом величин 
розхилу виточок. 

Отже, можна зробити припущення 1: зі 
збільшенням величини розхилу виточки потенційна 
енергія розтягу та згину жіночого корсета зростає і 
місце розташування більшого розхилу виточки 
створюватиме більший тиск корсета на цій ділянці. 

За попередніми дослідженнями [1, 2, 5] виявлено, що вагомим фактором впливу на величину 
потенційної енергії деформації розтягу та згину корсета є конфігурація контуру рельєфу. Потенційна енергія 
деформації згину для кожного розхилу виточок (рис. 1) виконано за методикою, представленою в [5]. 

Розрахунок потенційної енергії деформації розтягу виконано за формулою: 

8

lS 2
kу

,ji, δ⋅⋅⋅⋅
= jitуу

р

ЕЩ
П , (1) 

 
де  Щу – щільність тканини по утоку, н/м (за технічними умовами розгортання нитка основи проходить 
перпендикулярно до лінії талії); Щу = 180 н/10 см; 

Еу – модуль пружності тканини, Н·см2; (Еу=3,363 Н·см2); 
Sу – площа поперечного перерізу ниток утоку, см2; (Sy=3,46·10-4 см2); 

jikl ,  – довжина контуру членування, см ( ;6,1=i 6,1=j ); і – правий контур; j – лівий контур; 

jit ,
δ  – величина розтягу правого і лівого контуру на ділянці з’єднання деталей, см. 

 

2,
ji

t
xx

ji

−
=δ , (2) 

 
де хі, хj – абсциси кінцевих точок поздовжнього контуру геометричного модуля; 

8 – оптимальне число точок для апроксимації ділянки контуру. 
Результати досліджень підтвердили припущення 1 відносно зростання потенційної енергії 

деформації розтягу елементів конструкції корсета (рис. 2). Однак, як показує рис. 2, величина потенційної 
енергії деформації розтягу при однаковій величині сумарного розхилу виточки (9,6 см) відрізняється. 

 

 
Рис. 2. Змінювання потенційної енергії деформації розтягу у МКК для різних величин сумарного розхилу виточок 
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Тому, висунуто припущення 2: зі збільшенням довжини контуру корсета зростає потенційна енергія 
деформації розтягу елементів конструкції і ,відповідно, збільшується тиск виробу на торс жіночої фігури. 

При однаковому сумарному розхилі виточок 9,6 см та довжині контуру деталі корсета 36,9 см 
(Мюллер і син), 38,0 см (Віртель), 41,0 см (Гельбіг) потенційна енергія деформації розтягу елементів 
конструкції зростає (рис. 2). Отже, припущення 2 підтверджене. 

На рис. 3 представлено графік змінювання потенційної енергії деформації згину для різної величини 
сумарного розхилу виточки. 

 

 
Рис. 3. Змінювання потенційної енергії деформації згину у МКК для різних величин сумарного розхилу виточок 

 
Як показує рис. 3, пряма залежність змінювання величини потенційної енергії деформації згину від 

сумарного розхилу виточки відсутня. Отже, можна зробити припущення 3: на зростання енергії деформації 
згину впливає довжина контуру деталі корсета (

,i jkl ), яка розрахована за методикою [5], що підтверджує 

графік (рис. 4). 

 
Рис. 4. Залежність величини потенційної енергії деформації згину від довжини контуру деталі корсета 

 
Результати досліджень показали, що методики конструювання пропонують різний відсотковий 

розподіл сумарного розхилу виточки відносно пілочки, пройми і спинки. Це впливає на зосередження різної 
величини потенційної енергії деформації на цих ділянках. 

Зокрема, за методиками РОТШЛ, Савицької найбільше значення деформації розтягу спостерігається 
на рельєфі пілочки Рф1п, за методикою Трибуна – рельєф спинки Рф1с (рис. 5). 

Найбільше значення потенційної енергії деформації згину спостерігається на бічному зрізі Б за 
системою РОТШЛ, на рельєфі спинки Рф2с (Мюллер і син), рельєфі пілочки Рф1п (Віртель, Савицька). 
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Рис. 5. Зміна потенційної енергії деформації розтягу та згину на контурах з’єднання деталей корсета 
 
Отже, отримані результати досліджень дозволяють стверджувати, що на основі рівномірного 

розподілу розхилу виточки створюються передумови для розробки конструкції жіночого корсета, який 
спричиняє мінімальний тиск на жіночу фігуру. 

 
Висновки 

За результатами досліджень встановлено, що величина розхилу виточки та довжина її контуру 
прямо пропорційно впливають на величину потенційної енергії деформації розтягу. Дослідження показали, 
що зі збільшенням довжини контуру також зростає потенційна енергія деформації згину. 

Різний розподіл величини розхилу виточки впливає на величину навантаження на відповідній 
ділянці виробу. 

На основі рівномірного розподілу сумарного розхилу виточки на талії можна досягти однакового 
тиску. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  ДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОСТУПЕНЕВОГО 
ЗУБЧАСТО-ВАЖІЛЬНОГО ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНІЗМУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА LABVIEW 

 
В статті представлено результати експериментальних динамічних досліджень одноступеневого 

зубчасто-важільного планетарного механізму. Розроблено експериментальний стенд  та датчики для визначення 
реакцій в опорах. Для реєстрації та обробки даних використано програмне середовище LabVIEW. 

Ключові слова: зубчасто-важільний планетарний механізм,  динамічні навантаження, зрівноваження. 
 

S.V. SMUTKO, V.S. NEYMAK, G.B. PARASKA 
Khmelnytskyi National University 

 
EXPERIMENTAL DYNAMIC STUDIES OF SINGLE-STAGE  GEAR-LEVER PLANETARY MECHANISM  

WITH THE USE OF LABVIEW SOFTWARE ENVIRONMENT 
 
Abstract – The authors proved the possibility of using gear-lever mechanisms as a drive of warp knitting machines based on 

satellite curves, which are able to reproduce these mechanisms. At the frequencies of rotation modern WKM presence of unbalanced masses 
leads to significant dynamic loads on the shafts and pillars mechanism. Unbalanced forces, variable in magnitude and direction, can cause 
vibration as individual units and the entire mechanism, with the most vibration caused by the inertia of the rotating masses and masses that 
move back and forth.  

This article presents the results of experimental studies of dynamic single-stage planetary gear-lever mechanism. The 
experimental stand and sensors for determination of reactions at pillars are worked out. Software LabVIEW is used for registration and data 
processing. 

Keywords: gear-lever of the planetary mechanism, dynamic single-stage, balanced. 
 

Вступ 
В лабораторії кафедри машин та апаратів Хмельницького національного університету під 

керівництвом професора Параски Г.Б. було розроблено одно- та двоступеневий зубчасто-важільні 
планетарні механізми приводу робочих органів основов’язальних машин.  

В роботах [1, 2] доведена можливість використання зубчасто-важільних механізмів в якості приводу 
основов’язальних машин на основі сателітних кривих, які здатні відтворювати дані механізми. Проте не 
досліджено динаміку цих механізмів при частотах обертання понад 1500 об/хв, на яких працюють сучасні 
основов’язальні машини. За таких частот обертання наявність незрівноважених мас призводить до значних 
динамічних навантажень на вали та опори механізму. Незрівноважені сили, змінні за величиною та 
напрямом, можуть викликати вібрацію як окремих ланок, так і всього механізму в цілому, причому 
найбільші вібрації викликаються силами інерції обертових мас та мас, що рухаються зворотно-поступально. 
В роботі [3] було проаналізовано можливі варіанти зрівноваження та проведено ряд заходів для цього. 

Наступним етапом є дослідження динамічних навантажень зубчасто-важільних планетарних 
механізмів, зокрема визначення реакцій в опорах, що виникають під час руху. Визначення та аналіз 
динамічних характеристик зубчасто-важільних планетарних механізмів дасть можливість порівняти їх з 
іншими механізмами, що використовуються в якості приводів ОВМ, розробити та перевірити методи для 
зменшення  динамічних  навантажень. 

Експериментальна частина 
Кінематична схема стенда для експериментальних досліджень динамічних навантажень зубчато-

важільного механізму приводу робочих органів основов’язальних машин (ОВМ) представлена на рис. 1. Від 
двигуна 1 через шківи  2, 21 та пас 4 приводиться в рух черв’ячний редуктор 27, що в свою чергу за 
допомогою шківів 26 24 і паса 25 передає оберти на вал 5 установки. 

На валу 5 розміщена шестерня 8, яка кріпиться за допомогою гвинта 20. Для синхронізації валу 7 і 5 
застосоване проміжне колесо 9, яке кріпиться на проміжному валу 6, і через шпонку передає оберти 
зубчатому колесу 10. Ексцентричні зубчаті колеса 13 і  14 приводять в рух робочі органи: шатун 15 і 16, 
голководій 17, на якому закріплюється голка 19 за допомогою гвинта 18. Противага 11 кріпиться шпонковим 
з’єднанням на вал 7. Гвинтом 12 фіксуються палець, який є віссю обертання центрального зубчастого колеса 
14. Противага 11 і кривошип 22 служить для зрівноваження механізму. Геометричні параметри противаги 11 
та ексцентричного колеса 13 отримані за методикою, представленою в роботі [3]. 

Датчики для дослідження реакцій в опорах розміщені в місцях установки підшипників валів I, II 
(рис. 1). Експеримент проведено при швидкості обертання валу центрального зубчастого колеса (поз. 14) 60 
об/хв. 
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Рис. 1. Кінематична схема зубчасто-важільного механізму приводу робочих органів основов’язальних машин 
 
Для фіксації реакцій в опорах зубчасто-важільного  планетарного механізму приводу робочих 

органів ОВМ розроблено датчик, що представлений на рисунку 2. Пружний елемент виготовлено з бронзи 
БРОФ10-1, товщина  стінки розрахована таким чином, що в ній виникає лише пружна деформація, для чого 
було проведено попередні розрахунки на стиск. Застосовано тензорезистори  КФ 5П1-3-100-6-16. 

 

 
Рис. 2. Датчик для визначення реакцій в опорах 

 
Блок-схему стенда реєстрації змін сил в опорах представлено на рис. 3. Електродвигун ЕД 

приводить в рух експериментальну установку. Реакції в опорах вимірюються за допомогою тензорезисторів 
типу КФ 5П1-3-100-6-16, що розміщені на вертикальній площині датчика та з’єднанні між собою за 
мостовою схемою. 

 

 
Рис. 3. Блок схема вимірювання реакцій в опорах 

 
Сигнали від датчика Д через підсилювач LM358N та аналого-цифровий перетворювач АЦП USB-

1009 подаються до електронно-обчислювальної машини ЕОМ, де обробляються за допомогою програмного 
середовища LabVIEW.   

Графічна оболонка середовища LabVIEW показує як змінюються реакції в опорах в часі. 
При проведенні дослідження динамічних характеристик зубчасто-важільного планетарного 
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механізму приводу робочих органів ОВМ виконано тарування датчика для визначення реакцій в опорах, і 
проведено дослідження за допомогою програмного середовища LabVIEW (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема стенду в програмному середовищі LabVIEW 

1 – вимикач; 2 – аналого-цифровий перетворювач; 3 – розвітлювач; 4 – таруючі коефіцієнти; 5 – фільтр;  
6 –  блок запису до файлів 

 
На рисунку 5 показано результати експериментальних досліджень, оброблених в програмному 

середовищі LabVIEW 
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Рис. 5.  Сили, що діють в опорах при швидкості 60 об/хв: а – опора І; б – опора ІІ 
 

Висновки 
Аналіз результатів експериментальних даних динамічних досліджень одноступеневого зубчасто-

важільного планетарного механізму при 60 об/хв, із застосуванням заходів щодо зрівноваження обертових 
мас, запропонованих у роботі [3], показав що максимальна сила реакцій  в опорах становить 5,9 Н. В 
подальшому необхідно провести цикл експериментальних досліджень на робочих швидкостях та порівняти 
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результати із динамічними характеристиками робочих органів сучасних ОВМ. 
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УДК 577.151.45 
Д.В. СТАЦЕНКО 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ВИКОРИСТАННЯ УМОВНОЇ В’ЯЗКОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЇ РОЗЧИНІВ 
ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ НА СУБСТРАТ КОЛАГЕНУ 

 
У статті розглянуто дослідження аналітичної залежності розрахунку зміни в’язкості та її перевірки за 

допомогою експериментальної залежності, для визначення дії розчинів ферментних препаратів на субстрат 
колагену. Одним з показників активності ферментів є в’язкість. Проведені досліди пов’язані з визначенням умовної 
в’язкості субстрату колагену. У роботі використані різні розчини ферментних препаратів на основі 
електроактивованої (католіт, аноліт) та дистильованої води. Для аналітичного визначення зміни в’язкості, як 
ефективної дії розчинів ферментного препарату, потрібно визначити час витікання рідини крізь віскозиметр та 
кінетичну в’язкість речовини. Для цього використано формулу К. Майсснера для визначення середнього тиску. З 
метою перевірки отриманої аналітичної залежності проведено її порівняння з експериментальною залежністю 
коефіцієнта динамічної в’язкості дії розчинів ферментних препаратів на субстрат колагену та часом витікання 
рідини. Різниця між значеннями величини динамічної в’язкості, розрахованими за аналітичною та 
експериментальною залежностями, не перевищує 5 %. 

Ключові слова: ферментні препарати, в’язкість, субстрат колагену, електроактивована вода. 
 

D.V. STATSENKO 
Kyiv national university of technologies and design 

 
USE OF THE RELATIVE VISCOSITY FOR ACTION DETERMINATION OF ENZYME  

PREPARATION SOLUTIONS ON COLLAGEN SUBSTRATE 
 
Abstract – The purpose of this study is to research analytic dependence calculation of viscosity change and to check it with 

assistance of experimental dependence to determine the enzyme preparation effect on collagen substrate. Viscosity is one of the enzyme 
activity characteristic. Studies related to determining the relative viscosity of collagen substrate took place. We used various solutions of 
enzyme preparations based on electro activated (catholyte, anolyte)and distilled water. For the analytical determination of viscosity change 
as the effective action of enzyme preparation solutions, we need to determine flow time through the viscometer and the kinetic viscosity of 
the substance. Formula of medium pressure determination by K. Majssner used.  

To verify the analytical dependences carried out its comparison with the experimental dependence of the dynamic viscosity 
coefficient action of enzyme preparation solutions on the collagen substrate and substance flow time. The difference between the values of 
dynamic viscosity calculated by analytical and experimental dependencies don't exceed 5%. 

Keywords: enzyme preparations, viscosity, collagen substrate, electroactivated water. 
 

Вступ 
З метою дослідження дії ферментів на субстрат колагену використовуються різноманітні методи 

визначення в’язкості рідин. Відомо, що одним з показників активності ферментів є в’язкість [1, 2]. 
Структура ферменту представляє собою білкову речовину, яка має у своєму складі особу структуру – 
активний центр, а у деяких випадках – простетичну групу [1]. 

В’язкість є мірою інтенсивності дисипації роботи, що витрачається для підтримки витікання рідин. 
Дане інтегральне визначення в’язкості відноситься як до однорідних, так і до гетерогенних середовищах і не 
пов’язано з молекулярно-кінетичним представленням будови рідин або механізму їх перебігу. Використання 
такого визначення дозволяє за результатами даних роботи надати деяку усереднену, за об’ємом 
дослідженого зразка, характеристику властивостей його в’язкості. При цьому досліджений матеріал 
розглядається як суцільне середовище [3]. За законом Ньютона для внутрішнього тертя в'язкість 
визначається за допомогою коефіцієнта пропорційності η між напруженням зсуву τ і градієнтом швидкості 

руху 
dy
du  у перпендикулярному до деформації зсуву напрямку: 

dy
du

⋅= ητ , (1)

η – коефіцієнт динамічної в’язкості або абсолютна в'язкість. Одиниця вимірювання коефіцієнта 
динамічної в'язкості – Па·c [4]. 

Методи вимірювання в'язкості, їх класифікації засновані на різних математичних залежностях, що 
описують різні види витікання рідин. Вимірюють в'язкість за допомогою різних типів віскозиметрів. 
Коефіцієнт кінематичної в’язкості ν є відношенням коефіцієнта динамічної в'язкості до густини речовини 

ρ
η

ν =  (2)

Одиниця вимірювання коефіцієнта кінематичної в'язкості – м²/с. Коефіцієнт ν виражається 
величинами, які мають кінематичний характер. 

Велике практичне значення вимірювань в’язкості різноманітних рідин призвело до того, що 
з’явилася велика кількість експериментальних методів визначення η або ν. Всі ці методи поділяються на дві 
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категорії – умовні та абсолютні. Використовуючи умовні методи вимірюють різні стандартизовані 
показники, які корелюють з абсолютними значеннями в’язкості. За абсолютними методами в’язкість 
розраховують, виходячи з виміряних інтегральних характеристик потоку та відомих рішень відповідних 
гідродинамічних задач, при цьому коефіцієнт в’язкості – константа [3–5].  

Постановка завдання 
Метою даної роботи є дослідження аналітичної залежності розрахунку зміни в’язкості та її 

перевірки за допомогою експериментальної залежності, для визначення дії розчинів ферментних препаратів 
на субстрат колагену. 

Результати досліджень 
Проведені досліди пов’язані з визначенням умовної в’язкості субстрату колагену. У роботі 

використані різні розчини ферментних препаратів на основі електроактивованої (католіт, аноліт) та 
дистильованої води. Результати цих досліджень будуть відображати деструкційну дію розчинів ферментних 
препаратів на субстрат колагену. 

В роботі використана речовина «Геліос-12» в якості субстрату колагену, речовина являє собою 
високомолекулярний, волокнистий яловичий білок, який отримують з очищеної колагенової тканини тварин 
за допомогою спеціальної технології. Характеристика даної речовини наведена у табл. 1 [6]. Даний субстрат 
колагену після обробки представляє собою речовину, яка складається з рідинної та твердої фази і є 
напівтвердим тілом. Для його деструкції використовувались декілька розчинів ферментних препаратів, з 
активністю 270 од./мг білка та 10 од./мг. 

 
Таблиця 1 

 Характеристика субстрату «Геліос-12» 
Назва показника Характеристика 

Зовнішній вигляд Порошкоподібний однорідний продукт 
Колір Світло-кремовий, однорідний по всій масі 
Запах Характерний для даного продукту, не допускається 

наявність стороннього запаху 
Смак Властивий даному продукту 
Величина рН водної витяжки (1% р-н) 6,5–8 
Масова доля сухої речовини, % не менше 95±2 
Масова доля білка, % не менше 93±2 
Масова доля жиру, % не більше 2 
Масова доля золи, % не більше 2 
Масова доля вологи, % не більше 8 
Сторонні домішки Не допускаються 
Розчинність у воді Однорідна маса, яка не містить грудок 

 
Для аналітичного визначення зміни в’язкості, як 

ефективної дії розчинів ферментного препарату на основі 
електроактивованої (католіт, аноліт) та дистильованої води, 
потрібно визначити час витікання рідини крізь віскозиметр та 
кінетичну в’язкість речовини. Для цього використано формулу 
К. Майсснера для визначення середнього тиску 

21

21

lnln
)(

hh
ghhP

−
⋅⋅−

=
ρ

, (3)

де  h1 та h2 – початкова та кінцева висота рідини, ρ – 
густина, g – прискорення вільного падіння [4]. 

На рис. 1. схематично зображено визначення в’язкості 
за допомогою віскозиметра. 

Для визначення в’язкості використаємо формулу закону 
Пуазейля: 

L
PPrQ

⋅⋅
−⋅⋅

=
η

π
8

)( 21
4

, (4) 

де  Q — об'єм флюїду, що протікає в одиницю часу через 
капіляр радіусом r та довжиною L при різниці тисків на кінцях 
капіляра P1 та P2, η – коефіцієнт динамічної в’язкості. 

Виразивши з вищенаведеної формули коефіцієнт 
в’язкість, отримаємо наступне рівняння: 

 
Рис. 1. Схема визначення середнього тиску 
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Підставивши з рівняння Майсснера (3) показник середнього тиску у рівняння (5) отримаємо: 

)ln(ln8
)(

21

21
4

hhQL
ghhr

−⋅⋅⋅
⋅⋅−⋅⋅

=
ρπ

η  (6)

Об’ємну швидкість витікання рідин визначають за наступною формулою: 

τ
π

τ
)( 21

2 hhRVQ −⋅⋅
== , (7)

де  τ – час витікання рідини крізь віскозиметр; R – радіус посудини над капіляром. 
Підставивши рівняння (7) у (6) отримаємо формулу зв’язку динамічної в’язкості та часу витікання 

рідини: 

)ln(ln8 21
2

4

hhRL
gr
−⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=

ρτ
η  (8)

За допомогою вищенаведених формул можна визначити залежність коефіцієнту динамічної 
в’язкості дії розчинів ферментних препаратів на основі електроактивованої та дистильованої води на 
субстрат колагену “Геліос-12” від часу витікання рідини. 

З метою перевірки отриманої аналітичної залежності (8), визначення в’язкості розчинів субстрату, 
проведена її порівняння з експериментальною залежністю коефіцієнта динамічної в’язкості дії розчинів 
ферментних препаратів на основі електроактивованої та дистильованої води на субстрат колагену “Геліос-
12” та часом витікання рідини. 

В роботі для вимірювання в’язкості використовувався віскозиметр металевий ВЗ-246, він слугує для 
визначення умовної в’язкості (часу витікання) бітумів, лакофарбові матеріалів і продуктів що відносяться до 
них – ньютонівських або наближених до них рідин у відповідності стандарту [7] 

Прилад представляє собою циліндр з соплом, яке має форму воронки. Принцип дії віскозиметра 
засновано на визначенні часу витікання визначеного об’єму рідини що досліджується крізь отвір сопла. 
Прилад має наступні робочі параметри: радіус капіляру r = 1 мм, радіус посудини над капіляром R = 15 мм. 

Розчин заливали у віскозиметр притримуючи нижній отвір, щоб не витікала дослідна суміш. Потім 
настроювали секундомір і коли відкривали нижній отвір, щоб витікала рідина, то паралельно вмикали і 
секундомір. Інші параметри для визначення умовної в’язкості: h1 – 45 мм, h2 – 5 мм, L – 45 мм. 

Для проведення порівняльного аналізу використано формулу (8) і формули, які наведені в 
літературі [8]. 

tBУ⋅⋅= −7104.7η , (9)
де  ВУt – умовна в’язкість. 

 

 
Рис. 2. Залежність динамічної в’язкості η від часу витікання τ: 1 – експериментальна залежність; 2 – теоретична залежність 

 
У свою чергу ВУt може бути представлена як відношення часу витікання речовини, що 
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досліджується до часу витікання такого самого об’єму технічної води.  

тв

o
tBУ

τ
τ

=  (10)

Підставивши дані у формулу (9) та порівнявши отриману залежність з результатами, отриманими у 
рівнянні 8, отримаємо наступний рис. 2. 

Як видно з рис. 2, аналітична і експериментальна залежності мають лінійну форму. Різниця між 
значеннями величини динамічної в’язкості розрахованих за аналітичною (8) та експериментальною (9) 
залежностями, не перевищує 5 %. 

Висновки 
Результати отримані в даній роботі свідчать про те, що наведена аналітична залежність розрахунку 

в’язкості може бути використана для визначення дії розчинів ферментних препаратів на субстрат колагену. 
При цьому виходячи з даних, наведених на рис. 2, різниця між значеннями величини динамічної в’язкості, 
розрахованими за аналітичною та експериментальною залежностями, не перевищує 5 %. 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРВИСА 
 
В  статье рассмотрены основные результаты энергетического  обследования  выбранного предприятий 

сферы сервиса – технического центра по ремонту и сервисному обслуживанию бытовой техники. В результате 
проведенного обследования получены экспериментальные данные о состоянии теплоизоляции объекта, проведен 
контроль  качества  изоляции,  герметичности  оконных  рам  и  дверей  здания.  Определены  характеристики 
тепловых  потерь  и  произведена  оценка  технического  состояния  здания.  Произведен  анализ  структуры 
энергопотребления технического  центра  по  ремонту  и  сервисному  обслуживанию  бытовой техники.  Выполнен 
анализ распределения энергетических ресурсов предприятия сервиса в физическом и стоимостном выражении.  

Ключевые  слова:  предприятие  сервиса,  энергетическое  обследование,  тепловизионная  съемка, 
энергетические ресурсы. 
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ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF ENERGY RESOURCES OF SERVICE ENTERPRISE 
 
The article describes the main results of the energy audit energy audits of selected enterprises in the service  technical center for 

repair and maintenance of household appliances. As a result of a thermal imaging survey of the experimental data on the state of the object 
insulation,  conducted  quality  control  insulation,  sealing  windows  and  doors  of  the  building.  The  characteristics  of  heat  loss  and  the 
estimation of the technical condition of the building. The analysis of the structure of energy and technical center for repair and maintenance 
of household appliances. The analysis of the distribution of energy service enterprises in physical and monetary terms. 

Keywords: enterprise services, energy audits, thermal imaging survey, energy resources. 
 
Основной целью проведенной работы явилось выявление структуры энергетических затрат 

типового предприятия сервиса, в качестве которого был выбран сервисный центр по ремонту и 
техническому обслуживанию бытовой электронной техники, расположенный в городе Москве. 
Энергетическое обследование предприятия сервиса проведено в октябре 2012 года, за базовый год принят 
2011 год. Обследование проводилось по методике экспресс-обследования на основе представленной 
документации, тепловизионной съемки, анализа эффективности использования всех видов топливно-
энергетических ресурсов. 

Тепловизионное обследование является одним из современных методов получения 
экспериментальных данных о состоянии теплоизоляции объекта [1]. Данный вид инструментального 
обследования позволяет выявить скрытые дефекты теплозащиты зданий. При этом проводится контроль 
качества изоляции, герметичности оконных рам и дверей здания, позволяющий получить характеристики 
тепловых потерь и оценить техническое состояние здания [2]. 

Примеры полученных результатов тепловизионного обследования здания предприятия сервиса 
приведены на рисунках 1–3. 

 
Рис. 1. Съемка стены и двери запасного выхода 
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Дверь и стена запасного выхода имеют низкую температуру, что свидетельствует о повышенном 
коэффициенте теплопроводности  теплоизоляции и, следовательно,  значительных тепловых потерях.  

 

 
Рис. 2. Центральный вход и окно 

 
Значительные теплопотери происходят через окно с деревянной рамой, что свидетельствует о его 

низких теплоизоляционных свойствах. 
 

 
Рис. 3. Запасной выход (съемка с улицы) 

 
На основании проведенных тепловизионных обследований здания сервисного центра можно 

сделать вывод о необходимости теплоизоляции дверей основного и запасного выходов и замены деревянных 
оконных рам на пластиковые с трехкамерными стеклопакетами. 

В рамках энергетического обследования проведен анализ потребления и оценка потенциала 
энергосбережения с оценкой возможной экономии топливно-энергетических ресурсов.  
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На основе оценки динамики, структуры и составленного баланса потребления электрической 
энергии установлено, что вся приобретаемая предприятием электрическая энергия расходуется на 
освещение (34%) и технологические нужды (66%) (рис. 4).  

 

34%

66%

Освещение

Технологические нужды

 
Рис. 4. Структура потребления предприятием электрической энергии 

 
Анализ структуры энергозатрат на освещение с учетом проведенного инструментального контроля 

освещенности всех помещений предприятия показал, что доля применяемых светильников с 
энергосберегающими лампами составляет 84% (рис. 5). 

 

16%

84%

Лампы накаливания

Люминисцентные лампы

 
Рис. 5. Соотношение между лампами накаливания и энергоэффективными люминесцентными лампами 

 
Таблица 1 

Показатели использования электрической энергии на освещение помещений сервисного центра 

№ 
п/п 

Функциональное назначение 
системы освещения 

Количество 
светильников 

Суммарная 
установленная 
мощность, кВт 

Суммарный объем 
потребления 

электроэнергии, кВт·ч 
1. Внутреннее освещение всего, в 

том числе 
42 2,520 6397,92 

1.1 Основных цехов (производств) 
всего, в том числе: 

14 1,008 2499,84 

 Ремонт электронной техники 8 0,576 1428,48 
 Ремонт бытовой техники 6 0.432 1071,36 
1.2 Вспомогательные цеха 

(производства) всего, в том 
числе: 

5 0,216 535,68 

 Склад отремонтированной 
техники 

2 0,036 89,28 

 Склад запасных частей 3 0,180 446,4 
1.3 Административно-бытовых 

корпусов (АБК) всего, в том 
числе: 

23 1,296 3362,40 

 Коридор 3 0,216 979,2 
 Приемный пункт 12 0,552 1368,96 
 Кабинет директора 2 0,144 357,12 
 Столовая 1 0,072 178,56 
 Сан. узел 4 0,240 300,00 
 Центральный вход 1 0,072 178,56 
2 Наружное освещение 2 0,036 226,08 
 Итого: 44 2.556 6624,00 
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Проведенный анализ использования электрической энергии на освещение помещений сервисного 
центра и результаты измерений освещенности позволили выявить избыточную освещенность в 
административно-бытовых помещениях предприятия.  

Рассмотрение структуры энергопотребления показало, что тепловая энергия расходуется на 
отопление и горячее водоснабжение, потери составляют 16% от общего объема потребленной тепловой 
энергии.  

В результате обследования сервисного предприятия установлено, что сервисный центр не оснащен 
приборами учета тепловой энергии. Проведенный анализ показал значительный потенциал экономии 
энергетических ресурсов на предприятии сервиса. 

Анализ распределения энергетических ресурсов предприятия сервиса в физическом и стоимостном 
выражении приведен на диаграммах (рис. 6–10). 

 

 
Рис. 6. Объем производства основной продукции всего, по годам, тыс. руб. 

 
Согласно приведенным данным, динамика роста объема производства основной продукции за 

период с 2007 по 2011 годы составила 83,4 %. 
 

 
Рис. 7. Потребление энергетических ресурсов, всего, по годам, тыс. т.у.т. 

 
Анализ приведенной на рисунке 7 диаграммы показывает, что потребление энергетических 

ресурсов значительно отстает от роста производства основной продукции и составляет в период с 2007 по 
2010 годы всего 2,6%. Снижение энергопотребления за 2011 год (0,7%) объясняется снижением доли 
применяемых ламп накаливания с 23 до 16%. 
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Рис. 8. Энергоемкость производства продукции, всего, по годам, тыс. т.у.т./млн руб. 

 
Приведенная диаграмма (рис. 8) показывает снижение энергоемкости производства продукции – 

оказания услуг по ремонту электронной техники. Это вызвано увеличением объемов и расширением 
ассортимента оказываемых услуг, большая часть которых производится не в сервисном центре, а по месту 
эксплуатации техники, т.е. на дому у клиентов или в офисах. Указанные особенности наблюдаются 
практически во всех предприятиях сервиса электронной техники, оказывающих услуги. 

 

 
Рис. 9. Доля платежей за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции по годам, % 

 

 
Рис. 10. Доля платежей за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции в отчетном году, % 
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На основе проведенного энергетического обследования, анализа распределения энергетических 
ресурсов предприятия сервиса в физическом и стоимостном выражении разработаны основные виды 
организационно-административных и технологических мероприятий по энергосбережению. 

Организационно-административные мероприятия по энергосбережению: 
- разработка программы энергосбережения на предприятии; 
- назначение ответственного за энергосбережение и энергоэффективность; 
- разработка нормативных актов, предусматривающих материальное  стимулирование 

сотрудников за снижение энергопотребления и экономию ресурсов; 
- проведение в организации обучения сотрудников по энергосбережению; 
- финансовый учет экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий. 
Рекомендуемые малозатратные мероприятия: 
- установка приборов учета воды и тепловой энергии; 
- установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления; 
- теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения; 
- теплоизоляция обратного трубопровода горячей воды; 
- промывка систем отопления; 
- установка термостатических регуляторов на радиаторах; 
- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники; 
- использование светодиодных светильников для аварийного и дежурного освещения; 
- установка оптических регуляторов освещения в коридорах. 
Мероприятия со средним уровнем затрат: 
- применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++; 
- замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами; 
- уплотнение дверей; 
- дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием солнечных коллекторов; 
- использование частотно регулируемых приводов электродвигателей системы приточно-

вытяжной вентиляции. 
 

Выводы 
 
В рамках энергетического обследования проведен анализ потребления и оценка потенциала 

энергосбережения предприятия сервиса с оценкой возможной экономии топливно-энергетических ресурсов. 
На основе оценки динамики, структуры и составленного баланса потребления электрической энергии 
установлено, что вся приобретаемая предприятием электрическая энергия расходуется на освещение (34%) 
и технологические нужды (66%).  

Анализ структуры энергозатрат на освещение с учетом проведенного инструментального контроля 
освещенности всех помещений предприятия показал, что доля применяемых светильников с 
энергосберегающими лампами составляет 84%. Выявлена избыточная освещенность в бытовых помещениях 
предприятия, неполная оснащенность предприятия приборами учета тепловой энергии. 

На основе проведенного энергетического обследования разработаны основные виды 
организационно-административных и технологических мероприятий по энергосбережению. 
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УДК 687 
О.П. ТЕРЕЩЕНКО, К.В. ЛІСТВІН 

Хмельницький національний університет 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ  

ШВЕЙНОЇ МАШИНИ ЛАНЦЮГОВОГО ТИПУ 
 
Методом  прикладного  гармонічного  аналізу  досліджена  траєкторія  центру  мас  механізму 

транспортування  матеріалу  швейної  машини  ланцюгового  типу.  Встановлено,  що  при  зміщенні  центру  мас 
механізму ближче до осей інерцій корпуса машини за рахунок раціонального розподілу мас ланок можна зменшити 
коливання системи. 

Ключові слова: швейна машина, сила інерції, механізм транспортування, центр мас. 
 

O.P. TERESHCHENKO, K.V. LISTVIN 
Khmelnytskyi National University 

 
RESEARCH OF TRANSPORTING MECHANISM OF MATERIAL OF CHAIN-TYPE SEWING MACHINE  

 
Sewing equipment is widely used in various fields of light industry: sewing, knitting, shoe and others. Up to 70% of the equipment 

in these  industries accounted  for sewing machines.  Job sewing machines at high speeds accompanied by significant mechanical vibrations 
that occur in the form of twisting and curved fluctuations rotating shafts. Dynamic load on the mechanism of sewing machine needles reach 
up to 70% in the vertical direction of the total load. Then, as the transport mechanism provides significant load in the horizontal direction. 
The method applied harmonic analysis  investigated  the  trajectory of center of mass  transportation mechanism material  sewing machine 
chain  type.  Found  that  the  center  of  mass  displacement  mechanism  glitters  to  make  inertia  machine  body  through  judicious  mass 
distribution units can reduce the fluctuation of the system.  

Keywords: sewing machine, the force of inertia, the mechanism of transport, the center of mass. 
 

Вступ 
Швейні обладнання широко використовуються в різних галузях легкої промисловості: швейної, 

трикотажної, взуттєвої та інших. До 70% обладнання в цих галузях приходиться на швейні машини. Робота 
швейних машин на високих швидкісних режимах супроводжуються значними механічними коливаннями, 
що проявляються у вигляді крутних і згинальних коливань обертових валів. 

Стан проблеми 
Як відомо, амплітуда вимушених коливань тіла пропорційна величині приведеного навантаження 

механізмів, при роботі яких виникають неврівноваженості сили інерції, що спричиняють вібрацію корпуса 
машини. 

Динамічні навантаження від механізму голки швейної машини сягають до 70% у вертикальному 
напрямі від загальних навантажень. Тоді як механізм транспортування дає значні навантаження в 
горизонтальному напрямі. 

Результати дослідження 
Кінематична схема основного механізму без рейки з диференціальною подачею представлена на 

рис. 1. Сили інерції рухомих ланок механізму замінюємо в розрахунках силами інерції приведених мас. 
Зосередимо маси ланок в шарнірах DBCAA ,,,, . 
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Рис. 1. Схема механізму транспортування матеріалу 
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Для визначення кута коливання ланки BO2  залежно від ексцентриситету AO1  розглянемо 

чотириланковий механізм 21ABOO  (рис. 2) 
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Рис. 2. Розрахункова схема механізму транспортування матеріалу 

 
Для визначення координат зосереджених мас необхідно визначити кут коливання ланки 2BO . 

Розглянемо чотириланковий механізм 21ABOO  (рис. 2). 

Складається векторне рівняння його замкнутості згідно з (1). 

054321  lllll . (1)

Проектуємо векторне рівняння (1) на координатні осі Y , Z  
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де  0
4 90 ; 05  , тоді: 

0cos 4  ; 1sin 4  ; 1cos 5  ; 0sin 5  . 

Рівняння (2) запишуться в такому вигляді: 
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Кут 1  є кутом повороту ведучої ланки. 

Вводимо позначення: 
all  511 cos ;  .sin 411 bll   (4)

Одержимо: 
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Для визначення кута 3  виключаємо кут 2  і після деяких математичних перетворень маємо: 
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Для скорочення запису вводимо позначення: 
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Тоді маємо: 
0sincos 33  KZ . 

або 
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3
2

3 cos1cos  KZ . (9)

Обидві частини рівняння (9) підносимо до квадрату і одержимо: 

 3
22

3
2

3
2 cos1coscos2  KZZ . 

Звідси 

    0cos2cos1 22
33

22  KZZK . (10)

Таким чином одержимо квадратне рівняння і з нього визначаємо кут 3  залежно від кута 1 : 

  
 2

2222

3
12

1442
cos

K

KZKZZ




 . (11)

Залежність кута 3  від кута 1  представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 
№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0
1  0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

0
3  8107 82076 850 86023 91032 93020 93020 92015 89020 86011 83012 81037 

 
Кут коливання ланки BO2  складає 12-130. Для визначення траєкторії центра мас всього механізму 

необхідно знайти координати зосереджених мас. Вони визначаються послідовно для мас, зосереджених в 
точках DCBAAi ,,,,  в системі координат YOZ : 
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Для визначення координат точок C  і D  скористаємось методом аналітичної геометрії: 
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 (13)

Система рівнянь для визначення координат точки D  у зв’язку з постійністю відстань BD  і DC . 
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Рівняння (14) містять величини з 2Z , також і величини 2Y . Тому спочатку використаємо спосіб 

віднімання, щоб отримати рівняння, що не містять 2Z  і 2Y . Потім методом підстановки одного невідомого 
через інше визначаємо координати точок C  і D  для 12 положень AO1 : 
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Аналогічно для точки D : 
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 (16)

Згідно з цими даними будуємо траєкторію центра мас механізму (рис. 3). 
Далі розглянемо траєкторію центра мас   у просторі (рис. 1). 

Траєкторія розкладається по осях Y  і Z  для знаходження коефіцієнтів  рядів Фур’є , що 
знаходяться за формулами: 
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Рис. 3. Траєкторія руху центра мас механізму транспортування матеріалу 

 
Сили інерції механізму в горизонтальному та вертикальному напрямах визначаємо при різних 

швидкостях головного вала за такими формулами: 
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При максимальній швидкості 523  с-1 представлені графіки сил інерції по осях Z  і Y  (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Вимушені сили інерції вздовж осей Y і Z механізму транспортування матеріалу 
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Висновки 
З графіка бачимо значні сили інерції, що впливають на коливальний характер корпуса машини в 

горизонтальному напрямі.  
При раціональному компонуванні механізмів по довжині корпуса машини і зміщенні центрів мас 

механізмів ближче до осей інерцій корпуса машини за рахунок правильного розподілу мас ланок можна 
зменшити коливання системи. 

Одержані результати є підставою для раціонального проектування швейних машин з метою 
комплексного зрівноваження всіх механізмів шляхом введення в рухомий ланцюг коректуючих мас, зміною 
мас механізмів та координат їх центрів. 
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УДК 621.01 
В.П. ТКАЧУК, В.П. РОЙЗМАН, О.О. НІКІТІН 

Хмельницький національний університет 

 
ПОВЕДІНКА РІДИНИ В АВТОБАЛАНСИРІ  

ПРИ ПРОХОДЖЕННІ РОТОРА ЧЕРЕЗ РЕЗОНАНС 
 
У  даній  статті  висвітлено  гіпотезу  авторів  стосовно  можливості  автоматичного  балансування 

роторів  на  дорезонансних  частотах  обертання,  а  також матеріали  експериментальних  досліджень  поведінки 
рідини  в  автобалансирі,  встановленому  на  горизонтальному  роторі,  при  проходженні  через  резонанс,  які 
дозволили підтвердити її достовірність. 

Ключові слова: ротор, резонанс, вібрація, рідинний автобалансир. 
 

V.P. TKACHUK, V.P. ROIZMAN, O.O. NІKІTІN 
Khmelnytsky National University 

 
THE BEHAVIOUR OF LIQUID IN AUTO-EQUALIZER AT ROTOR PASSING THROUGH RESONANCE 

 
This paper represents the authors’ hypothesis on possibility for automatic balancing rotors in preresonance rotation frequencies 

and also experimental data on research of liquid’s behaviour in autobalancing unit attached to the horizontal rotor while it’s transiting the 
resonance  to  have  verified  this  hypothesis.  The  existing  theoretical  statements  for  automatic  balancing  rotors with  passive  automatic 
balancers have been analyzed. The hypothesis on possibility  for automatic balancing by passive automatic balancers on precritical rotor 
rotation  frequencies has been stated. The passive  liquid automatic balancer has been created and experimental research of the process of 
automatic balancing horizontal rotor has been conducted. The highspeed videoshooting liquid’s behaviour in automatic balancer on rotor 
transition the resonance has been recorded. The obtained results have been analyzed and the proposed hypothesis has been verified. 

Keywords: rotor resonance, vibration, liquid autoequalizer. 
 
Тенденція розвитку сучасного машинобудування полягає в переході до виготовлення машин 

підвищеної одиничної потужності за рахунок підвищення швидкохідності їх роторів. У свою чергу, 
збільшення швидкості обертання ротора викликає зростання динамічних навантажень на вузли і деталі 
таких машин. Ззовні це виявляється посиленням шуму і вібрацій в окремих вузлах або у всій конструкції в 
цілому. Вібрації зменшують ресурс і продуктивність машини, знижують її надійність. Вони чинять 
шкідливий вплив на обслуговуючий персонал і в деяких випадках можуть стати причиною серйозного 
професійного захворювання – віброхвороби. Запобігання виникненню вібрацій або зниження їх 
інтенсивності є одним із резервів підвищення надійності, довговічності і продуктивності машин, а боротьба 
зі шкідливими вібраціями є актуальною проблемою сучасного машино- та приладобудування.  

Сучасні методи і засоби балансування дозволяють довести початковий дисбаланс виготовленого або 
відремонтованого ротора до допустимого значення для заданого класу точності балансування. Однак для 
машин зі змінним дисбалансом ротора і при зрівноважені роторів машин без зупинки в умовах експлуатації 
традиційні методи балансування є малоефективними. Періодична зупинка машин зі змінним дисбалансом 
для добалансування економічно недоцільна, а інколи і неможлива через умови експлуатації. Ротори цих 
машин необхідно балансувати безпосередньо в процесі експлуатації, тому актуальним стає автоматичне 
балансування за допомогою автобалансуючих пристроїв (АБП).  

Однак існуючі теоретичні положення автоматичного балансування пасивними АБП обмежують 
сферу їх застосування лише закритичною зоною обертання ротора [1]. Тому сучасні автобалансири містять 
додаткові пристрої, що дозволяють робочим тілам вступати в роботу лише в зарезонансній зоні. Між тим, 
отримані авторами результати експериментальних досліджень роботи АБП [2, 3] підтверджують, що сферу 
застосування пасивних автобалансирів можна значно розширити за рахунок їх використання у 
дорезонансній зоні і на самому резонансі, а конструкції – суттєво спростити шляхом виключення з них 
пристроїв, що дозволяють працювати робочим тілам лише в зарезонансній зоні обертання ротора. Таким 
чином, розбіжності між існуючими теоретичними положеннями і результатами експериментальних 
досліджень автоматичного балансування пасивними рідинними автобалансирами роторів з горизонтальною 
віссю обертання потребують суттєвого перегляду та уточнення існуючих математичних моделей з 
врахуванням сил тертя, що виникають в системі “рідина – АБП – навколишнє середовище”, і сили ваги. 

Для спрощення розуміння викладених у статті результатів досліджень нагадаємо, на яких фізичних 
явищах базуються існуючі теоретичні положення автобалансування пасивними рідинними АБП. Для цього 
розглянемо невагомий, горизонтальний вал зі встановленим на ньому диском-автобалансиром масою М 
(рис. 1). Позначимо вісь обертання (вісь підшипників) О1О1 (рис. 1), центр мас диска-автобалансира – С, 
геометричний центр диска – О. 

У стані спокою, геометричний центр О лежить на осі підшипників О1, а центр мас С, за наявності 

незрівноваженості, зміщений на відстань е. Дисбаланс ротора у цьому випадку дорівнює D e М  . 
Проходження ротора через резонанс має таке теоретичне пояснення. Після початку руху, внаслідок дії 
відцентрової сили Fін=Меω

2, виникає прогин ротора у, який залежить від жорсткості ротора с і збільшується 
при рості кутової швидкості згідно з формулою 2 2/ ( )у Mе c M   . При наближенні кутової швидкості 

до резонансу величина прогину різко зростає і прямує до +∞ (рис. 2) [1]. Після проходження критичної 
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швидкості (резонансу) відбувається самоцентрування ротора, зменшення прогину від -∞ до -е. Слід 
відмітити, що згідно формули при критичній швидкості відбувається зміна прогину з +∞ на -∞, а також 
змінюється взаємне положення описаних вище точок ротора (рис. 1в). Виходячи із описаних вище 
теоретичних положень при наявності рідини в автобалансирі вона буде прагнути розміститись у найбільш 
віддаленому, від осі обертання, місці тобто буде співпадати за напрямом із прогином, а отже сумарний 
центр мас системи Сс «диск – рідина» буде зміщений в сторону збільшення ексцентриситету (дисбалансу). 
Тобто автоматичне балансування пасивними рідинними автобалансирами є ефективним на зарезонансних 
частотах обертання [1]. 

 

 
Рис. 1. Вал із диском-автобалансиром, встановлений на опорах 

 
Однак прогин ротора не може бути нескінченним, а також 

неможлива миттєва його зміна від +∞ до -∞. Вивчаючи роботи з 
експериментальних досліджень вібрацій роторів при проходженні 
через резонанс було встановлено, що реальні АЧХ роторних систем, 
на які діють сили в’язкого тертя (рис. 3) [4], відрізняються від 
теоретичних (рис. 2). Амплітуди вібрацій дорівнюють не 
нескінченності, а конкретним значенням, які визначаються 
коефіцієнтом демпфірування. При чому зі збільшенням 
демпфірування відбувається не лише зменшення вібрацій на 
резонансі, але і зміщення самого максимуму в зону менших частот 
обертання ротора [4]. Крім того, авторами було звернено увагу на те, 
що на резонансі відбувається не зміна напряму прогину відносно осі 
обертання, а зміна взаємного положення ексцентриситету та прогину 
(рис. 1в) [5]. Тобто, якщо у дорезонансній зоні відстань від осі 
обертання О1 до центра мас С визначалась як сума у + е, то у 
зарезонансній зоні ця ж відстань (О1С), визначається як різниця у – е. 
Зміна взаємного положення прогину та ексцентриситету відбувається 
не миттєво, на резонансній швидкості, а поступово і розпочинається 
ще на дорезонансних частотах обертання і відбувається наступним 

чином. При наближенні до резонансу, внаслідок дії демпфірування (зовнішніх і внутрішніх сил тертя) 
відбувається відставання площини прогину від відцентрової сили, оскільки ротор не в змозі подолати велику 
відстань за обмежений час. Напрям ексцентриситету починає випереджати площину прогину на фазовий кут 
 (рис. 4), який зростає із збільшенням кутової швидкості. Після резонансу кут між ексцентриситетом і 
напрямом прогину стає рівним 180°. Під час проходження резонансу ротор обертається не лише навколо осі 
підшипників О1 (ω), а також навколо геометричного центра О (ω1), тобто відбувається провертання вала. А 
це означає, що у волокнах ротора відбувається перерозподіл напружень, взаємна зміна напружень стиску та 
розтягу. Однак експериментальних досліджень автоматичного балансування пасивними автобалансирами 
реальних роторних систем, із врахуванням демпфірування, авторам знайти не вдалось. 

Вивчаючи існуючі матеріали експериментальних досліджень вібрацій ротора при проходженні 
через резонанс [4], а також матеріали власних досліджень процесу автобалансування пасивними 
автобалансирами [2, 3], авторами статті було висунуто гіпотезу про можливість автоматичного 
балансування роторів пасивними автобалансирами на дорезонансних частотах обертання ротора. 

Запропонована гіпотеза базувалась на наступних міркуваннях. При наявності в диску-
автобалансирові рідини, вона, під дією відцентрової сили, прагне зайняти положення у найбільш 
віддаленому місці від осі обертання, яке збігається з напрямком прогину. Це призводить до зміни сумарного 
дисбалансу системи, який складається із дисбалансу ротора і дисбалансу рідини, за величиною і напрямком. 
Оскільки для певної, сталої кутової швидкості кут відставання прогину від сумарного дисбалансу δ є 
сталим, то зі зміною напрямку сумарного дисбалансу змінюється і положення прогину відносно початкового 
ексцентриситету (тобто кут відставання відносно початкового дисбалансу збільшується). Рідина слідуючи за 
прогином, знову змінює сумарний дисбаланс, що призводить до подальшого збільшення кута відставання δ. 

 
Рис. 2. Графік залежності прогину ротора 

від кутової швидкості обертання 
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Процес продовжуватиметься доти, поки кут не набуде значення 180°, а це, в свою чергу, призведе до 
зменшення величини прогину і зміни його положення відносно е.  

 

  
Рис. 3. АЧХ ротора при різних значення коефіцієнта 

демпфірування 
Рис. 4. Рух ротора при проходженні резонансної зони 

 
Для перевірки таких припущень було прийнято рішення провести експериментальні дослідження на 

удосконаленій лабораторній установці для демонстрації критичних швидкостей вала (рис. 5). В ході робіт в 
навчальних лабораторіях університету було виготовлено автобалансуючий пристрій (АБП) та встановлено 
на валу. Вал установки розміщений горизонтально і зв’язаний з валом електродвигуна через гнучку муфту. 
Вал має дві опори на підшипниках кочення. 

Створений АБП представляє собою диск із зовнішнім діаметром 150 мм, виготовлений зі сталі, з 
двома кільцевими, ізольованими одна від одної камерами діаметром 100 і 130 мм, для розміщення в них 
робочих тіл, та встановленим дисбалансом. Для можливості спостереження за поведінкою робочих тіл в 
АБП передня стінка (кришка) автобалансира виготовлена з оптично прозорого матеріалу – оргскла. Даний 
АБП закріплювався завдяки цанговому затиску, передбаченому в його конструкції. Загальний вигляд АБП 
представлено на рисунку 6. 

 

 
Рис. 5. Експериментальна установка для демонстрації критичних обертів вала 

 

 
Рис. 6. Схема встановлення АБП: 1 – вал, 2 – АБП, 3 – кришка, 4 – дисбаланс, 5 – підшипники 

Привід ротора здійснюється синхронним електродвигуном змінного струму з потужністю 180 Вт 
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через муфтове з’єднання. Завдяки автотрансформатору і системі керування установка має можливість 
задавати обертання ротора із різними частотами, що лежать у діапазоні від від 0 до 5000 об./хв, виконувати 
розгін з різними кутовими прискореннями ротора, і дозволяє йому обертатись, із постійною кутовою 
швидкістю, в докритичній, критичній і закритичній зонах. 

Розбалансування ротора виконувалось за допомогою вантажу (дисбалансу), який закріплювався за 
допомогою різьбового з’єднання на задньому торці АБП. АБП має дві герметично ізольовані камери, що 
дозволяє використовувати рідинну як робоче тіло в кожній з них одночасно і окремо. В якості робочого тіла 
використовувалась підфарбована вода. 

Положення незрівноваженої маси (ексцентриситету) відмічалось на передньому торці АБП за 
допомогою тонкої чорної смужки розміром (10  20) мм із липким шаром на одній з її поверхонь. 

Створена установка дозволила виконувати експериментальні дослідження автоматичного 
балансування ротора з горизонтальною віссю обертання та спостерігати за поведінкою рідини в АБП. 

Дослідження процесу автобалансування та поведінки рідини в АБП виконувалось на описаній 
установці з використанням наступної спеціальної апаратури: 

- відеокамера Panasoniс AG-DVX100BE; 
- світильники з галогенними лампами потужністю по 1000 Вт кожна; 
- індуктивний датчик, відмітчик обертів; 
- аналого-цифровий перетворювач; 
- ЕОМ (ноутбук). 
При швидкісній відеозйомці необхідна висока освітленість. Тому для освітлення об’єкта зйомки 

використовувались два світильника з галогенними лампами потужністю по 1000 Вт кожна, які 
встановлювались в безпосередній близькості від об’єкту зйомки. Відеокамера розміщувалась горизонтально, 
фронтально АБП, по осі обертання ротора. 

Методика проведення досліджень роботи АБП на горизонтальному роторі, з допомогою швидкісної 
відеозйомки, включала в себе: 

- балансування ротора з макетом АБП при відсутності рідини в ньому; 
- підбір величини і місця положення штучного дисбалансу ротора; 
- визначення оптимального об’єму рідини в АБП; 
- синхронний запис на відеоплівку положення рідини в АБП та сигналу вібродатчика. 
Балансування ротора із макетом АБП при відсутності рідини в ньому виконувалось методом обходу 

вантажем [1] на робочій частоті обертання ротора. Потім вмикалась установка та виконувався запис вібрацій 
на ЕОМ при плавному розгоні ротора від 0 до 2000 об./хв. Далі ротор установки розбалансовувався шляхом 
закріплення на торці АБП за допомогою різьбового з’єднання, вантажу масою 10 г. Положення вантажу на 
АБП відмічалось за допомогою кольорової смужки, вмикалась установка та виконувався запис вібрацій на 
ЕОМ при плавному розгоні ротора від 0 до 2000 об./хв. 

Заливши у кожну камеру АБП по 10 мл води і, не змінюючи місця положення та маси дисбалансу, 
увімкнули установку та записали у текстовий файл на ЕОМ вібрації ротора при плавному розгоні від 0 до 
2000 об./хв. Одночасно виконували відеозйомку поведінки рідини в АБП, 

Амплітудно-частотні характеристики ротора при проходженні через резонанс представлено на рис. 
7.  
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Рис. 7. Амплітудно-частотні характеристики ротора при проходженні через резонанс 

 
Кадри створеного відеофільму із кутами поступового зміщення рідини в сторону протилежну 

дисбалансу представлено на рисунку 8. На першому кадрі (рис. 8а), рідина, обертаючись разом з АБП 
(n=600 об./хв), знаходиться в прогині, який співпадає, за напрямом, з дисбалансом. На наступних кадрах, із 
ростом кутової швидкості і наближенням до резонансу, спостерігається відставання прогину ротора від 
дисбалансу на 30°, 90°, 120°, 150°. На останньому кадрі (рис. 8ж), при n=1300 = 0,9nкр, рідина зміщена на 
180° відносно дисбалансу, тобто процес автобалансування відбувається на до критичних обертах ротора.  
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Рис. 8. Кадри відеозйомки положення рідини в АБП при проходженні через резонанс 

 
Висновки 

Аналіз результатів експериментальних досліджень дозволив встановити, що: 
1) у пасивному, рідинному автобалансирі рідина прагне встановитися навпроти дисбалансу не лише 

в зарезонансній, але й у дорезонансній зоні обертання ротора і на самому резонансі; 
2) автоматичне балансування рідиною є ефективним для пружно-деформівних роторів, де має місце 

різниця фаз між напрямом відцентрової сили і прогином ротора. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ СТРУКТУРИ ВОЛОКНИСТИХ ПРОДУКТІВ 

ЕЛЕКТРОХВИЛЬОВИМИ МЕТОДАМИ 
 
Досліджена анізотропія структури волокнистого продукту електрохвильовими методами залежно від 

положення  волокнистого  продукту  над  резонатором.  Визначався  показник  коефіцієнту  розпрямленості  та 
орієнтації волокон електрохвильовим резонансним методом. 

Ключові слова: резонансний метод, розпрямленість волокон, орієнтація волокон. 
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ANISOTROPY RESEARCH OF FIBRE PRODUCT STRUCTURE BY ELECTRO-WAVE METHODS 
 
Abstract  –  It  is  impossible  to make  highquality  yarn  from  the  low  quality  raw material  and  semiproducts.  Therefore  it  is 

necessary to control the indexes of fibre products at each spinning stages. One of basic index of fibre products is the structural property of 
fibre. This index is characterized by placing of fibre along a fibre product. Before, we offered an electrowave resonance method and mean 
for measurement of structural indexes. 

This paper reports factors influence on measurement of structural indexes by electrowave method. One of such factors there is an 
anisotropy of fibre products structure. Position of fibred product influences on coefficient fibre orientation certain an electrowave resonator 
method. 

Keywords: electrowave resonance method, fibre extent, fibre orientation. 
 

Вступ 
Взаємодія електричних та магнітних полів з текстильними матеріалами широко використовуються в 

текстильній промисловості для орієнтації та розпрямленості волокон прочосу в кардочесанні, також при 
виробництві каркасної пряжі, отриманні фасонної пряжі і нетканих матеріалів, розподіленні волокон за 
довжиною тощо. 

Одним з перспективних напрямів є використання електрохвильових методів для визначення 
структурних показників волокнистих продуктів, які ґрунтуються на зміні резонансної частоти при 
проходженні крізь волокнистий продукт [1]. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими  
науковими чи практичними завданнями 

Основними показниками, які характеризують структуру і стан напівфабрикатів прядильного 
виробництва, є показники розпрямлення та орієнтації волокон. Для визначення комплексного коефіцієнта 
розпрямленості та орієнтації волокон у волокнистих продуктах нами запропоновано новий 
електрохвильовий резонансний метод та пристрій [2, 3]. Згідно з цим методом визначення структури 
волокнистого продукту може здійснюватись на основі оцінки зміни резонансної частоти електромагнітної 
хвилі при її проходженні крізь зразок волокнистого продукту. Важливим у кожній методиці є визначення 
параметрів роботи пристрою, а також підготовка зразків до випробування. Для вибору оптимальних 
параметрів заправлення волокнистих продуктів y вимірювальний пристрій потрібно врахувати фактори, що 
впливають на зміну резонансної частоти електромагнітної хвилі. Одним з таких параметрів є положення 
стрічки над резонатором.  

Виклад основного матеріалу дослідження 
Для оцінки анізотропії структури волокнистих продуктів електрохвильовим методом 

використовували полярну систему координат. За допомогою неї можна відобразити відношення між кутами 
повороту волокнистого продукту і величиною зміни параметрів електромагнітної хвилі. 

Полярна система координат [4] задається променем, який називають нульовим або полярною віссю. 
Полярною віссю у волокнистому продукті є лінія, що проходить через центр поперечного перерізу продукту 
паралельно до положення стрічки при виході її з устаткування (рис. 1). Точка, з якої виходить полярна вісь, 

називається початком координат або полюсом. Будь-яка 
інша точка на графіку визначається двома полярними 
координатами: радіальною та кутовою. 

Радіальна координата відповідає відстані від 
визначеної точки до початку координат. В 
запропонованій нами методиці визначення структури 
волокнистих продуктів радіальна координата визначає 
величину зміни частоти електромагнітної хвилі.  

Кутова координата, яку називають полярним 
кутом φ, дорівнює куту, на який проти годинникової 
стрілки потрібно повернути полярну вісь волокнистого 
продукту для того, щоб потрапити у зазначену вище 

Рис. 1. Положення нульового променю на зразку стрічки
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точку. Визначена таким чином радіальна координата може приймати значення від нуля до нескінченості, а 
кутова координата змінюється в межах від 0° до 360°.  

Для визначення анізотропії структури 
стрічки резонансним методом використовувався 
пристрій [2, 3], схема якого представлена на рис. 
2. Перед заправкою стрічки 1 в рамку 2 
визначалось положення стрічки при виході з 
устаткування, на якому вона була отримана. Для 
дослідження анізотропії структури стрічки за 
допомогою поширення електромагнітної хвилі, 
стрічку заправляли під певним попереднім 
навантаженням і визначали значення частоти 
електромагнітної хвилі. За початкове положення 
стрічки – кут 0˚ – приймали положення, яке 
відповідало її положенню при випуску з 
устаткування. Потім рамку 2 обертали проти 
годинникової стрілки під кутами від 0˚ до 360˚ з 

інтервалом 30˚ і  фіксували значення резонансної частоти електромагнітної хвилі. 
Об’єктами досліджень для визначення оптимального положення волокнистих продуктів на пристрої 

[2, 3] були чистововняні і напіввовняні стрічки для отримання пряжі за гребінною системою прядіння. 
Графіки зміни резонансної частоти залежно від положення стрічки представлені на рис. 3. 
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Рис. 3. Зміна резонансної частоти при проходженні електромагнітної хвилі крізь стрічку залежно від її положення: 

В – стрічка з кардочесальної машини (Тс=17,3 кТекс); С – однопрочісний топс (2-й перехід Тс=27,3 кТекс); D – однопрочісний 
топс 1-го гребенечесання (Тс=17,8 кТекс); E – однопрочісний топс (5-й перехід Тс=28 кТекс) 

 
З графіків зміни резонансної частоти залежно від положення стрічки (рис. 3) видно, що зміна 

резонансної частоти прямопропорційна кількості волокнистого продукту над відкритим кінцем резонатору. 
Найчастіше форма поперечного перерізу стрічки нагадує еліпс (рис 4, а, с) і найбільше значення зміни 
резонансної частоти спостерігається при повороті зразка на 90˚ та 270˚, адже в цьому положенні над 
відкритим кінцем резонатора знаходиться найбільша кількість волокнистого продукту. У випадку, коли 
форма поперечного перерізу стрічки більш колоподібна (однопрочісний топс (рис. 3, С та рис.4, b)), то зміна 
резонансної частоти від положення стрічки є більш рівномірною при різних кутах повороту. 

Поряд з зазначеними вище на комплексний показник розпрямленості і орієнтації волокон, що 
визначається за формулою (1) зміна резонансної частоти  залежно від кількості волокнистого продукту 
практично не впливає, адже зі збільшенням резонансної частоти збільшується і різниця частот при 
розміщенні волокнистого зразка вздовж і поперек резонатору [2, 3]. В таблиці 1 представлена зміна 
комплексного показника розпрямленості та орієнтації волокон залежно від положення зразка стрічки з 
кардочесальної машини, розрахованого за формулою (1). 

2

11
f

f
f  , (1)

де  f1 – резонансна частота резонатору під час контакту з волокнистим зразком вздовж його осі; f2 – 
резонансна частота резонатору, що перебуває в контакті з волокнистим зразком перпендикулярно його осі; 

 

 
Рис. 2. Схема реалізації способу [1]: 

1 – стрічка; 2 – рамка; 3 – резонатори; 4 – відкритий кінець 
резонатору 
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а     b 
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Рис. 4. Форма поперечного перерізу досліджуваних стрічок: 
а – стрічка з кардочесальної машини (Тс=17,3 кТекс); b – однопрочісний топс (2-й перехід Тс=27,3 кТекс); c – однопрочісний топс 

(5-й перехід Тс=28 кТекс) 
 

Таблиця 1 
Зміна показника розпрямленості та орієнтації волокон залежно від положення зразка стрічки з 

кардочесальної машини (для Тс=17,3 кТекс) 

Положення 
зразка, град 

Вздовж 
резонатору 

Поперек 
резонатору 

Коефіцієнт 
розпрямленості та 
орієнтації волокон 

0-360 9 12 0,67 
30 10,5 14 0,67 
60 12 16 0,67 
90 13,5 18 0,67 
120 11 15 0,64 
150 9,5 13 0,63 
180 10,5 14 0,67 
210 10,5 14 0,67 
240 12 16 0,67 
270 13,5 18 0,65 
300 11 15 0,63 
330 9,5 13 0,65 

 
Для перевірки значимості чи не значимості різниці двох сусідніх середніх значень коефіцієнту 

розпрямленості та орієнтації волокон (табл. 3) використовували критерій Стьюдента (t) [5]. У цьому випадку 
для двох залежних вибірок, розмір яких відрізняється несуттєво, застосовується формула (2) [5]: 

   YS

mYY

YYS

YY
tR 2

21

21

21 







 

(2)

де  1Y  та 2Y  – середнє арифметичне, }{ 1
2 YS  та }{ 2

2 YS – середнє квадратичне відхилення, m1 та m2 – 

розміри вибірок (m1=m2=30). 
Для підтвердження гіпотези про вплив положення стрічки залежно від кута її повороту здійснювали 

перевірку гіпотез. Так перевіряли гіпотезу при конкуруючій гіпотезі, використовуючи двосторонній 
критерій tT, табличне значення якого визначали при заданому рівні значимості α і числі ступенів свободи 
f=m1+m2-2. Якщо нульову гіпотезу відкидали, то немає підстав відкидати гіпотезу про рівність середніх, 
тобто обидва ряди вимірювань відносяться до однієї і тієї ж сукупності.  

Табличне значення критерію Стьюдента tT=1,980 при заданому рівні значимості 0,95 і кількості 
ступенів свободи: ƒ = m-2=58  та  m=m1+m2=60. Результати проведених розрахунків наведені в табл. 2. 

Подібні результати отримані і для стрічок з інших технологічних переходів прядильного 
виробництва. Коефіцієнт розпрямленості і орієнтації має відносний характер (1), тому положення стрічки не 
буде впливати на його зміну. Основною умовою проведення дослідження є лише стале положення зразка 
при дослідженні як вздовж так і поперек резонатору. Тому можна констатувати, що положення стрічки 
впливає на значення резонансної частоти, але не впливає на значення комплексного коефіцієнта 
розпрямленості і орієнтації волокон. Причиною зміни резонансної частоти є еліптична форма стрічки. 
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Таблиця 2 
Визначення значимості зміни двох середніх значень коефіцієнта розпрямлення і орієнтації волокон 

залежно від положення зразка 

Положення 
зразка, град 

Коефіцієнт 
розпрямленості 
та орієнтації 
волокон 

Досліджувані 
вибірки, при 
кутах, град 

Розрахункове 
значення 

Табличне 
значення 

Нульова гіпотеза 
М{Y1}=М{Y2} 

0 (360) 0,67 0-30 0 1,980 не відкинена 
30 0,67 30-60 0 1,980 не відкинена 
60 0,67 60-90 0 1,980 не відкинена 
90 0,67 90-120 1,172 1,980 не відкинена 

120 0,64 120-150 0,455 1,980 не відкинена 
150 0,63 150-180 1,831 1,980 не відкинена 
180 0,66 180-210 0,037 1,980 не відкинена 
210 0,67 210-240 0 1,980 не відкинена 
240 0,67 240-270 1,921 1,980 не відкинена 
270 0,65 270-300 1,833 1,980 не відкинена 
300 0,63 300-330 1,724 1,980 не відкинена 
330 0,65 330-0 1,910 1,980 не відкинена 

 
Висновки 

Анізотропію структури волокнистих продуктів прядильного виробництва доцільно досліджувати 
експресними електрохвильовими методами, які базуються на зміні резонансної частоти. 

На зміну резонансної частоти впливає положення стрічки, що залежить від кількості волокнистого 
продукту над відкритим кінцем резонатору. 

Так як комплексний показник орієнтації і розпрямлення волокон носить відносний характер, 
положення стрічки не впливає на його величину. 

 
Література 

 
1. Кострицький В.В. Класифікація методів оцінки структурних показників волокнистих продуктів / 

В.В. Кострицький, А.М. Слізков // Вісник КНУТД. – 2010. – № 6. – C. 97– 102. 
2. Пат. на корисну модель №37282. Резонансний пристрій для визначення властивостей текстильних 

матеріалів / [Потапов А.О., Слізков А.М., Щербань В.Ю., Краснитський М.С.]. – зареєстровано 25.11.2008. 
Бюл. № 22. – 2008.  

3. Пат. на корисну модель №46827. Спосіб визначення структурних характеристик текстильних 
матеріалів / Скрипник Ю.О., Шевченко К.Л., Слізков А.М. – зареєстровано 11.01.2010. Бюл. № 1. – 2010.  

4. Brown, Richard G. Andrew M. Gleason Advanced Mathematics: Precalculus with Discrete Mathematics 
and Data Analysis. Evanston, Illinois:McDougal Littell, 1997. 

5. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов 
текстильной промышленности / Севостьянов А.Г. – М. : Легкая индустрия, 1980. – 392 с. 

 
References 

 
1. V.V. Kostrickiy, A.M. Slizkov. Classification of methods of structural indexes estimation of fibred products is // Visnik KNUTD. 

2010. – № 6.– 97– 102 p. 
2. A patent of useful model №37282, A resonance device is for determination of properties of textile materials / Potapov A.O., 

Slizkov A.M., Scherban' V.Y., Krasnitskiy M.S., it is registered 25.11.2008. №22. 2008.  
3. A patent of useful model №46827, Method of determination of structural descriptions of textile materials / Skripnik Y.O., 

Shevchenko K.L., Slizkov A.M., it is registered 11.01.2010. №1.2010. 
4. Brown, Richard G. Andrew M. Gleason Advanced Mathematics: Precalculus of with of Discrete Mathematics and of Data Analysis.  

Evanston, Illinois:McDougal Littell, 1997. 
5. And. Sevost'yanov. Methods and facilities of research of mechanical – technological processes of textile industry.  M.: Easy 

industry, 1980. 392 p. 

 
Рецензія/Peer review : 1.3.2013 р. Надрукована/Printed :21.4.2013 р. 

 



Технічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету  №3 ’2013 270

УДК 677.055 
В.В. ЧАБАН, Б.Ф. ПІПА 

Київський національний університет технологій та дизайну 

 
АПРОКСИМАЦІЯ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ АСИНХРОННОГО 

ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПРИВОДУ ОСНОВОВ’ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ  
 
Розглянуто  раціональний  підхід  при  вирішенні  питання  апроксимації  пускового  моменту  в  динамічній 

системі з асинхронним електродвигуном. Враховано особливості привода основов’язальних машин. 
Ключові  слова:  основов’язальна  машина,  привід,  асинхронний  електродвигун,  пусковий  момент 

електродвигуна. 
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APPROXIMATION OF STARTING TORQUE OF ASYNCHRONOUS  

ELECTRIC MOTOR DRIVE OF WARP-KNITTING MACHINE 
 
Considered rational approach in deciding approximation starting point in the dynamic system of induction motor.  
The problem of dynamic analysis of mechanical system based on the starting characteristics of the motor. It is noted that when the 

motor is switched on at the time of its shaft is not immediately takes the value of the initial starting torque, which increases exponentially 
with a time constant. Considered features drive warp knitting machines. 

Proposed  approximation  method  starting  torque  asynchronous  motor  used  in  the  dynamic  analysis  of  mechanical  systems 
multimass. A dynamic model that represents the six mass model with branching led the masses. 

Keywords: warp knitting machine, drive, induction motor, the motor starting torque. 
 
Перспективним напрямком в розвитку теорії проектування машин, зокрема основов’язальних, є 

удосконалення методів динамічного аналізу механічних систем з асинхронним електроприводом [1–3]. При 
цьому особлива увага приділяється питанню врахування характеристики рушійного моменту динамічної 
системи на її динамічні навантаження.  

Об’єкт та  методи дослідження 
Об’єктом досліджень обрано апроксимацію пускового моменту асинхронного електродвигуна 

привода основов’язальної машини. При вирішенні задач, поставлених у даній роботі, були використані 
сучасні методи теоретичних досліджень, що базуються на теорії перехідних процесів в машинах змінного 
струму та динаміки машинних агрегатів з електроприводом.   

Постановка завдання 
Завданням досліджень стало удосконалення методу апроксимації пускового моменту асинхронного 

електродвигуна привода багатомасової механічної системи.   
Результати та їх обговорення 

Роль збурюючої сили  tF  в динамічних системах з асинхронним електродвигуном виконує момент 

електродвигуна як функція часу та його похідні різних порядків. Більшість дослідників при вивченні 
перехідних режимів роботи машин приймають гіпотезу про стрибкоподібну зміну моменту при пуску. З 
метою відображення більш реальних явищ, можна було б скористатися механічною характеристикою 
двигуна   fTдв  . Однак ця характеристика не враховує впливу електромагнітних перехідних процесів в 

двигуні, зв’язаних з пуском, гальмуванням або різкою зміною навантажень. Як показують дослідження [4], 
ці явища в асинхронному двигуні можуть суттєво впливати на динамічні властивості машинного агрегату.  
Перехідні процеси в двигунах описуються системою нелінійних диференційних рівнянь, наближений 
розв’язок яких пов'язаний с відповідними труднощами [1, 4]. Тому в практиці інженерних розрахунків існує 
ряд пропозицій по врахуванню спрощеної характеристики двигуна при наближеному розгляду 
електромагнітних перехідних процесів  [1]. Прийняті спрощення дозволяють описувати ці процеси 
лінеаризованими диференційними рівняннями. Така характеристика може розглядатися як динамічна 
характеристика асинхронного електродвигуна. 

Згідно з [5], момент  двигуна при пуску механічної системи являється сумою трьох складових: 

32 TTTT 1дв  , (1)

де 1T – момент статичної характеристики двигуна з урахуванням швидкості зміни ковзання; 

2T – аперіодична складова, що виникає в результаті крокового режиму при неодночасній появі токів 

в обмотках статора; 

3T – коливальний момент, зумовлений затухаючим коливальним полем. 

Перша складова знаходиться за рівнянням механічної характеристики двигуна з урахуванням 
швидкості зміни ковзання: 

 TkT д1  , (2)

де дk – коефіцієнт динамічності,  01750 ,...,kд  [5]; 
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 T  – значення моменту, що знаходиться за статичною характеристикою двигуна.  

Друга складова швидко затухає і не впливає на силові розрахунки [4]. Третя складова моменту 
затухає зі швидкістю затухаючого аперіодичного струму в обмотках статора, частота цієї складової 
дорівнює приблизно частоті струму сіті: 

tsineTkT t
пп 33

1  , (3)

де пk – пусковий коефіцієнт; для двигунів середньої потужності ( 101...P  кВт) 4222 ,...,kп  [4]; 

пT – пусковий момент двигуна; 

1 – коефіцієнт затухання,  351 ...  [4]; 

3 – кутова частота струму, 3143  с-1. 

Враховуючи (2), (3), вираз (1) набуває виду: 

  tsineTkTkT t
ппддв 3

1   . (4)

Величина моменту  T   знаходиться за формулою Клосса [5]: 
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де кT – критичний (максимальний) момент, нк TT  ; 

 – коефіцієнт перевантаження;  

нT – номінальний момент; 

0 – синхронна кутова швидкість; 

 – текуча кутова швидкість; 

к – швидкість, що відповідає моменту кT ,   кк S 10 ; 

кS – критичне ковзання, знаходиться з умови [2]: 

22

2 1











s

s
rкS ; (6)

a – безрозмірний коефіцієнт, знаходиться за формулою [2]: 
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Значення параметрів, що входять у формули (6), (7), знаходяться за співвідношенням:  
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k  ;  rskk1 , (8)

де sr , rr – активні опори відповідно обмоток фаз статора та ротора; 

sx , rx – синхронні реактивні опори відповідно обмоток фаз статора та ротора; 

mx – реактивний опір взаємоіндукції;  

 – коефіцієнт повного розсіювання.  
Значення величин, що входять в формули (8), наведені в табл. 2 [5]. 
При безпосередньому використанні (4) в рівняннях, що описують рух багатомасової динамічної 

системи, виникає ряд труднощів. Задача динамічного аналізу механічної системи з урахуванням пускової 
характеристики електродвигуна значно спрощується, якщо вважати, що при цьому закон зміни кутової 
швидкості в часі задано:   

 t  . (9)
Дійсно, після підстановки виразу (9) в рівняння (4) знаходимо закон зміни рушійного моменту, як 

функцію часу: 
 tTT двдв  . (10)

У випадку приведення механічної системи до одномасової системи залежність (9) виражається 
аналітично. Коли ж машина приводиться до багатомасової еквівалентної моделі, задача знаходження закону 
зміни кутової швидкості в аналітичному вигляді стає громіздкою та трудоємкою. Тому для знаходження 
характеру зміни  tTдв  для випадку багатомасової системи приймаємо в першому наближенні лінійну 

залежність кутової швидкості від часу:  
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де c – кутова швидкість сталого руху, що відповідає статичному моменту cT ; 

pt – час розгону системи, що знаходиться  за формулою [5]: 

cср.п.

нпр
p TT

J
t





; (12)

прJ – приведений момент інерції привода; 

н – номінальна кутова швидкість двигуна;  

 начкср.п. TT,T  450 ; (13)

cT – статичний момент; 

начT – початковий момент двигуна. 

При підстановці залежності (11) в рівняння (4), одержуємо: 
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Залежність  T , що виражається формулою (5), апроксимуємо (рис. 1) кусочно-лінійною 

функцією [4]. Необхідно відмітити, що при вмиканні електродвигуна момент на його валу не зразу приймає 
значення початкового пускового моменту [5], а наростає по експоненті з постійним часом et . Практично для 

двигунів потужністю до 20 кВт 50050 ,...,te  с, відповідно коефіцієнт затухання при цьому дорівнює 

 5202 ... .  

 

 
Рис. 1. Статична механічна характеристика асинхронного електродвигуна  

 
Приблизна залежність моменту від кутової швидкості приймає вид: 
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Враховуючи умову (11), одержуємо момент (15) як функцію часу: 
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де t  – час, що відповідає кT . 

Як відомо [1, 3], при пуску механічної системи максимальні навантаження очікуються на відрізку 
часу tt 0 . Тоді зі співвідношень (16) приймаємо в якості розрахункового наступне значення для 
рушійного моменту: 

    .tt,
t

t
T-TeTt

t
T начк

t
нач

p

c 












01 2

 (17)

Враховуючи прийняті допущення та вираз (17), співвідношення (14) приймає вид: 
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Одержана формула (19) являє собою вираз наближеної динамічної характеристики двигуна як 
функції часу. 

Для асинхронного електродвигуна, що використовується в приводі основов’язальних машин типу 
ОВ (ОВ-7 та ін.) з параметрами [3]: 54,P  кВт; 15000 n об./хв;  1440нn об./хв;  956,Tн  Нм;  

8113,Tнач  Нм;  32159,Tк  Нм   формула (19) набуває числового значення: 

    tsine,t,e,tT tt
дв 3140161312118113 520   . (21)

Аналізуючи результати досліджень, можна зробити  висновок, що запропонований метод 
апроксимації пускового моменту асинхронного електродвигуна доцільно використовувати при динамічному 
аналізі  багатомасових механічних систем, зокрема основов’язальних машин, динамічна модель яких являє 
собою шестимасову модель з розгалуженням ведених мас. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ 

МЕТАЛЕВИХ ЛЮВЕРСІВ У ВИРОБАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 
ПРЕСОВОМУ ОБЛАДНАННІ З ЛІНІЙНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ДВИГУНОМ 

 
З метою розробки методики проектування пресового обладнання з лінійним електромагнітним двигуном 

в  якості  приводу,  призначеного  для  встановлення металевої фурнітури,  була  розроблена математична модель 
даної технологічної операції. Математична модель технологічного процесу встановлення металевої фурнітури 
на  пресовому  обладнанні  з  лінійним  електромагнітним  двигуном  дозволила  об’єднати  властивості  матеріалу 
виробу,  металевої  фурнітури,  параметри  інструменту,  швидкість  виконання  технологічної  операції  з  однієї 
сторони та геометричні і енергетичні параметри лінійного електромагнітного двигуна з іншої. 

Ключові  слова:  математична  модель;  пресове  обладнання  з  лінійним  електромагнітним  двигуном; 
технологічна операція встановлення металевої фурнітури. 

 
S.V. CHUMAKOVA 

Khmelnytskyi National University 
 

MATHEMATICAL MODEL OF TECHNOLOGICAL OPERATION OF METAL EYE-LET HOLES INSTALLING IN 
LIGHT INDUSTRY GOODS ON A  PRESS EQUIPMENT WITH ELECTROMAGNETIC DRIVE 

 
In order to develop a technique of designing a press equipment  with a linear electromagnetic engine (LEME) as a drive used for 

installing  metal  accessories  a  mathematical  model  of  the  technological  operation  has  been  developed.  A  mathematical  model  of 
technological  process  of  metal  accessories  installing  on  the  press  equipment    with  LEME  allowed  to  combine  the  properties  of 
(manufactured) article fabrics, metal accessories, tool parameters, the speed of technological operation on the one hand and geometric and 
power parameters of a linear electromagnetic engine on the other hand.  

Key words: mathematical model;  a  press  equipment   with  a  linear  electromagnetic  engine;  technological  operation  of metal 
accessories installing. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді 

На сьогоднішній день актуальність використання лінійних електромагнітних двигунів (ЛЕМД) в 
якості приводу обладнання в різних галузях промисловості не викликає сумніву. На даний час як і в нашій 
країні, так і країнах далекого і близького зарубіжжя виконано десятки конструкцій пресового обладнання з 
лінійними електромагнітними двигунами, які відрізняються технічними характеристиками та областями 
використання. Найбільше застосування вони знайшли в обладнанні, яке використовується в 
машинобудівній, радіоелектронній, будівельній, ливарній промисловості тощо [1]. Наприклад, в роботі [2] 
було використано лінійний електромагнітний привід в обладнанні для виконання операцій маркування і 
клеймування при виробництві деталей та виробів в машинобудуванні, станкобудуванні, 
автомобілебудуванні тощо. Використання такого обладнання дало змогу суттєво скоротити матеріальні, 
енергетичні і фінансові витрати, забезпечити необхідну якість маркування та клеймування деталей і виробів. 
А в роботі [3] запропоновано використати ЛЕМД в якості приводу в пресовому обладнанні, призначеному 
для виконання технологічних операцій вирубування та перфорування деталей взуття. Це дозволило 
підвищити ефективність застосування пресового обладнання та поліпшити його техніко-економічні 
показники. 

Успішний досвід використання електромагнітного приводу в пресовому обладнанні, призначеному 
для вирубування та перфорування деталей взуття свідчить про можливість використання таких типів 
двигунів в обладнанні, призначеному і для інших операцій легкої промисловості, зокрема і для виконання 
операції встановлення металевої фурнітури [4]. Використання ЛЕМД в приводі обладнання дозволяє 
безпосередньо перетворювати електричну енергію в кінетичну енергію прямолінійного руху робочого 
органу, завдяки чому суттєво спрощується конструкція пристрою, підвищується його надійність та 
економічність. Відмінною особливістю таких двигунів та систем з їх управлінням є імпульсне живлення від 
керованого блока живлення та управління, завдяки чому ЛЕМД споживають електроенергію лише під час 
виконання технологічної операції. В сучасних непростих умовах економії та раціонального використання 
енергоресурсів це є особливо важливим.  

З метою розробки методики проектування пристрою з ЛЕМД в якості приводу, призначеного для 
встановлення металевої фурнітури, необхідно розробити математичну модель даної технологічної операції. 
Математична модель технологічного процесу встановлення металевої фурнітури на пристрої з ЛЕМД 
дозволить зв`язати властивості матеріалу виробу, металевої фурнітури, параметри інструменту, швидкість 
виконання технологічної операції з однієї сторони та геометричні і енергетичні параметри лінійного 
електромагнітного двигуна з іншої. Це дасть змогу аналітично дослідити процеси, які відбуваються в зоні 
встановлення металевої фурнітури та електромагнітному двигуні. 

Виклад основного матеріалу досліджень 
При побудові математичної моделі технологічного процесу встановлення металевої фурнітури на 
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пристрої з ЛЕМД було використано методику, наведену в роботі [3]. Згідно з нею, аналітично було описано 
лише основні процеси, зв`язані з енергоперетворенням в електричній та магнітній ланках двигуна без 
врахування “внутрішніх” процесів, які відбуваються в них (дія вихрових струмів, намагнічування матеріалу 
якоря при зануренні його в обмотку) та в механічній системі пристрою [3]. Також не було враховано 
процеси, які залежать від часу (наприклад, нестаціонарний теплообмін, зміна активного опору обмотки, 
відносний рух корпуса машини тощо). Це було пов’язано з тим, що дослідження всіх цих не врахованих 
процесів не входить до основних завдань проведених нами досліджень. 

Для проектування пристрою з ЛЕМД було досліджено процеси, що відбуваються в таких системах: 
пристрій – пробійник – матеріал – вирубна плита при пробиванні отворів під фурнітуру та пристрій – 
пуансон – металева фурнітура – матриця при закріпленні фурнітури. 

Головною рухомою частиною пристрою з лінійним електромагнітним двигуном є його якір. Тому 
спочатку було проаналізовано сили, які діють на нього в процесі встановлення металевої фурнітури (на 
прикладі люверса) в двох системах: пристрій – пробійник – матеріал – вирубна плита та пристрій – пуансон 
– металевий люверс – матриця (рис. 1). 

Всі сили умовно було поділено на дві групи. До першої ввійшли сили, які надають рух якорю і 
зв`язаним з ним виконавчим органам в напрямку зменшення робочого повітряного зазору – електромагнітна 
сила .елF , яка виникає в двигуні, а також вага якоря і зв’язаних з ним інших рухомих частин Q . В першому 

випадку виконавчим органом виступає ударник із закріпленим до нього пробійником, який діє на матеріал 
при виконанні процесу пробивання отворів під металеву фурнітуру. У другому випадку виконавчим органом 
є ударник із закріпленим до нього пуансоном, який діє на металеву фурнітуру, встановлену у матеріалі та 
матриці.  

До другої групи ввійшли сили, які протидіють руху якоря. Їх, в свою чергу, можна розділити на дві 
категорії: перша – сили корисних опорів, друга – сили шкідливих опорів. До першої категорії було віднесено 
технологічну силу .технF , яка виникає при виконанні технологічної операції встановлення металевої 

фурнітури. 
До другої категорії було віднесено пружні сили пружини .прF  та силу тертя .терF , яка виникає в 

направляючих якоря. 
Сила інерції .інF  на дільниці розгону якоря до точки 2х  є силою опору, тому має від’ємне 

значення. З моменту початку виконання технологічної операції сила .інF  є рушійною силою до точки 3х  і 

тому змінює свій знак на протилежний. 
При складанні математичної моделі технологічної операції встановлення металевої фурнітури на 

пристрої з електромагнітним приводом було прийнято такі припущення: 
- лінійний електромагнітний двигун ненасичений; 
- струм, який протікає через обмотку, постійний; 
- після закінчення виконання технологічної операції ударник із закріпленим технологічним 

оснащенням повністю витрачає накопичену кінетичну енергію; 
- при зануренні пробійника в матеріал (при пробиванні отворів на поліетиленових плитах) 

технологічне зусилля .пробF  зростає пропорційно та досягає максимального значення ..макспробF  при 

повному пробиванні отвору на глибині 
12

 ; 

- при зануренні пуансона у втулку блочка люверса технологічне зусилля .закрF  зростає 

пропорційно та досягає максимального значення ..максзакрF  при закріпленні металевого люверса на глибині 

3 ; 

- при закріпленні металевого люверса у виробі на пристрої з ЛЕМД маса люверса в порівнянні з 
масою ударника з прикріпленим технологічним оснащенням настільки мала, що нею можна знехтувати. 

При складанні математичної моделі технологічного процесу встановлення металевої фурнітури на 
пристрої з електромагнітним приводом було розглянуто рівняння руху якоря на дільницях 21 хх   і 32 хх  . 

На дільниці 21 хх   якір починає рух з точки 1х  під дією електромагнітної сили .елF  (рис. 1). До 

точки 2х   на нього діють, разом із силою .елF , сила пружини .прF , сила тертя .терF , сила інерції .інF  та 

вага якоря Q . На цій дільниці електроенергія, яка споживається з мережі, частково використовується на 

виконання роботи подолання сил .прF , .терF  і .інF  та на зміну енергетичного стану електромагнітного 

двигуна, внаслідок чого відбувається накопичення кінетичної енергії. 
Рівняння руху якоря на даній дільниці у відповідності до принципу Даламбера можна описати 

наступним чином [1]: 
QFFFF терпрелін  . (1)
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Рис. 1. Схема для визначення сил, що виникають в системах: пристрій – пробійник – матеріал – вирубна плита, при виконанні 
технологічної операції пробивання отворів у матеріалі (а) та пристрій – пуансон – металева фурнітура – матриця, при 

виконанні технологічної операції закріплення металевої фурнітури (б): 
1 – лінійний електромагнітний двигун; 2 – якір з прикріпленим ударником; 3 – пружина; 4 – пробійник; 5 – матеріал; 6 – 

вирубна плита; 7 – пуансон; 8 – металева фурнітура; 9 – матриця; 10 – тримач матриці;   – довжина робочого повітряного 

зазору; ..пн  – товщина немагнітної амортизаційної прокладки; х  – координата миттєвого положення якоря; 0х  – початок 

координат; 1х  – координата старту якоря; 2х  – координата початку технологічної операції; 3х  – координата кінця 

технологічної операції; 1l  – конструктивний параметр 

 
З точки 2х  на дільниці 32 хх   починається виконання технологічної операції. На цій дільниці на 

якір діють ті ж самі сили, що і на дільниці 21 хх  , однак до сил шкідливих опорів .прF  та .терF  додається 

сила .технF . Від цього моменту сила інерції .інF  буде направлена в протилежну сторону порівняно з 

дільницею 21 хх  , оскільки якір починає рухатися з гальмуванням. Електрична енергія, що споживається з 

мережі, частково використовується на виконання корисної роботи та на подолання сил шкідливих опорів. 
Рівняння руху якоря для даної дільниці буде мати наступний вигляд: 
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QFFFFF терпрелтехнін  . (2)

У відповідності до закону збереження енергії енергетичний баланс буде мати вигляд [5]: 

........ ошсокссрк АААЕ  , (3)

де  кЕ  – кінетична енергія машини; 

..срА – робота рушійних сил; 

... оксА  – робота сил корисних опорів; 

... ошсА  – робота сил шкідливих опорів. 

Сила тяги ЛЕМД з двома робочими зазорами визначається за формулою [6]: 

 
2
0

2

4 

SIw
Fел  , (4)

де  I   – струм, який протікає через лінійний електромагнітний двигун пристрою; 
w  – кількість витків обмотки; 
S  – площа робочого зазору; 

0  – магнітна постійна. 

Довжина робочого зазору   зв’язана з координатою x , яка характеризує положення якоря двигуна 
співвідношенням xl  1 . Тому отримаємо: 
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0
2

4 xl

SIw
Fел





, (5)

Відповідно роботу електромагнітної сили ЛЕМД з двома робочими зазорами можна визначити: 

 dxFA елел , (6)

Підставивши формулу (5) в формулу (6), було отримано вираз: 

 
 


 dx

xl

SIw
Аел 2

1

0
2

4


. (7)

Робота сили пружності пружини зворотного ходу якоря визначається за формулою [5]: 

 dxFA прпр , (8)

kxFпр  , (9)

де  k  – жорсткість пружини. 
Тому: 

 kxdxAпр . (10)

Робота сили тертя визначається за формулою [5]: 

 dxFA тертер . (11)

Робота сили ваги рухомих частин пристрою з електромагнітним приводом визначається наступним 
чином [5]: 

 QdxAваги  (12)

mgQ  ; (13)

 mgdxAваги , (14)

де m  – маса рухомих частин пристрою з електромагнітним приводом. 
Робота, необхідна при виконанні технологічної операції встановлення металевої фурнітури у 

виробах легкої промисловості: 

 dxFA технтехн , (15)

де  .технF  – значення технологічної сили .пробF , необхідної для пробивання отвору, в одному 

випадку, а в іншому – значення технологічної сили .закрF  для закріплення металевої  фурнітури. 

Технологічне зусилля пробивання отвору знаходимо за формулою: 

vпробпробпроб kkkLqF    , (16)

де  .пробF – зусилля пробивання отворів у матеріалі виробу;  

.пробq  – погонне зусилля пробивання отворів; 

.пробL  – периметр леза пробійника; 
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k – коефіцієнт, який враховує притуплення леза пробійника (1,1÷1,8 при куті загострення 

пробійника  = 10° ÷ 30°); 

k   – коефіцієнт, який враховує кут загострення леза пробійника (1,0 ÷ 3,5 при величині затуплення 

ріжучої кромки пробійника b = 0,1 ÷ 0,5 мм); 

vk  – коефіцієнт, який враховує швидкість процесу пробивання (1…1,95). 

Роботу, яка витрачається на пробивання отвору під металеву фурнітуру, можна розрахувати за 
формулою: 

dx
хkkkLq

А
митvпробпроб

проб  






2


, (17)

де  .митх – миттєве значення величини занурення пробійника у матеріал та вирубну плиту при 

пробиванні отворів. 
Технологічне зусилля закріплення .закрF металевих блочок та люверсів можна розрахувати за 

формулою: 
   cos2Ввзакр tdDcF  , (18)

де c  – коефіцієнт, який враховує зміцнення металу і наявність тертя при деформації втулки блочка 
люверса, c = 1,5...2,0 [7]; 

вD – діаметр відігнутої частини втулки блочка люверса, мм; 

d – внутрішній діаметр фурнітури; 

В – границя міцності при розтязі; 

 – кут конусності конічної частини пуансона, º. 
Роботу закріплення  .закрА металевих блочок та люверсів можна розрахувати за формулою:  

 
dx

xtdDc
A

митВв
закр  




3

.cos2 
, (19)

 

де  .митх – миттєве значення величини 

занурення пуансона у втулку блочка при 
закріпленні металевих блочок та люверсів. 

Повна робота електромагнітної сили 
ЛЕМД .елА  на дільниці 31

xx   буде 

визначатися за формулою (рис. 2): 

21 елелел ААА  , (20)

де  1елА  – робота на дільниці 
21

xx  ; 

2елА  – робота на дільниці 
32

xx  . 

Визначення роботи 1елА . 

У відповідності із формулою (3), рух 
якоря на дільниці 

21
xx   можна описати 

рівнянням: 

Aел2

xx0 x1 x2 x3

Aел1

Fел=f(x)

Fел

ел.макс.

l1

 
Рис. 2. Схема для визначення роботи електромагнітної сили 

лінійного електромагнітного двигуна 
 

вагитерпрел AAAA
mVmV

 1

2
0

2
1

22
, (21)

де  m  – маса якоря та рухомих з ним частин (ударника, пробійника або пуансона); 

0V  – швидкість якоря в момент початку руху; 

1V  – швидкість якоря в момент початку виконання технологічної операції. 

Робота, яку виконує ЛЕМД на першій дільниці, визначалася при умові, що початкова швидкість 
руху якоря 00 V . Тоді: 

2

2
1

1
mV

AAAA вагитерпрел  . (22)

Підставивши (7, 10, 11, 14) в (22), було отримано: 
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1

2
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0
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mgdxdxFkxdxdx
xl

SIw
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. (23)

Роботу електромагнітної сили ЛЕМД на дільниці 
21

xx  було визначено підстановкою координат 

початку і кінця цієї дільниці у формулу (23): 
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Визначення роботи  .2елA  також проводилося у відповідності з формулою (3), тому рух якоря на 

дільниці 
32

xx  можна описати виразом: 

технвагитерпрел АAAAA
mVmV

 2

2
1

2
2

22
 (25)

Оскільки було зроблено припущення про те, що режим роботи пристрою з електромагнітним 
приводом підібраний так, що в кінці виконання технологічної операції якір ЛЕМД повністю витрачає 
накопичену на першій дільниці кінетичну енергію, то робота, яку повинен виконати ЛЕМД на другій 
дільниці, була визначена при умові, що кінцева швидкість руху якоря 02 V . 

Тоді: 

2

2
1

2
mV

АAAAA технвагитерпрел  , (26)

Підставивши (7, 10, 11, 14, 15) в (26), було отримано: 
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. (27)

Роботу електромагнітної сили ЛЕМД на дільниці 
32

xx   було визначено, підставивши у формулу 

(23) координати початку і кінця даної дільниці: 
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Роботу електромагнітної сили ЛЕМД на даних дільницях можна представити системою рівнянь: 
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 (29)

Система рівнянь (29) є математичною моделлю технологічного процесу встановлення металевої 
фурнітури на пристрої з ЛЕМД. 

Якщо підставити в дану систему рівнянь замість технологічної роботи встановлення металевої 
фурнітури роботу .пробА , необхідну для пробивання отвору під металеву фурнітуру (формула 17), то 

отримаємо математичну модель, яка зв’язує властивості матеріалу, параметри інструменту, швидкість 
пробивання з однієї сторони та геометричні і енергетичні параметри електромагнітного двигуна з іншої. 
Тоді система (29) матиме наступний вигляд: 
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 (30)

Проінтегрувавши ліву і праву частини системи рівнянь (30) та зробивши необхідні перетворення, 
було отримано систему рівнянь: 
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(31)

Якщо підставити в систему рівнянь (29) замість технологічної роботи встановлення металевої 
фурнітури роботу .закрА , необхідну для закріплення металевої фурнітури у виробах (формула 19), то 

одержимо математичну модель, яка зв’язує геометричні і енергетичні параметри електромагнітного двигуна 
з параметрами інструментів, металевої фурнітури та матеріалу виробу. В такому випадку вищеназвана 
система рівнянь прийме наступний вигляд: 
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(32)

Проінтегрувавши ліву і праву частини системи рівнянь (32) та зробивши необхідні перетворення, 
було отримано систему рівнянь: 
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(33)

Системи рівнянь (31) та (33) розв’язуються при відомих величинах факторів, які визначають 
конструктивні та електричні параметри пристрою з лінійним електромагнітним двигуном, технологічні 
параметри робочих інструментів, матеріалу виробу і матеріалу фурнітури. 

Висновки 
Розроблена математична модель технологічного процесу встановлення металевої фурнітури на 

пристрої з ЛЕМД дозволила аналітично дослідити та проаналізувати процеси, які відбуваються в зоні 
встановлення металевої фурнітури та електромагнітному двигуні. Дана математична модель може бути 
використана при проектуванні пристрою з ЛЕМД, призначеного для встановлення металевої фурнітури.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЛІНІЙНОГО ТЕПЛОВОГО  
РОЗШИРЕННЯ МЕТАЛЕВИХ І НЕМЕТАЛЕВИХ ТВЕРДИХ ТІЛ 

 
Удосконалена експериментальна установка для визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення 

металевих і неметалевих твердих тіл.  
Ключові  слова: теплове  розширення,  ущільнення  компресора, точність  досліджень,  металеві  і  немета

леві тверді тіла. 
 

V. P. SVIDERSKIY, V. S. YAREMCHUK, YU. O. ZAKHARCHUK 
Khmelnytskiy national university 

 
THE IMPROVEMENT OF EXPERIMENTAL DEVICE FOR DEFYING THE LINEAR THERMAL EXPANSION 

COEFFICIENT OF METAL AND NON-METAL SOLID BODIES 
 
The advanced experimental device for defying the linear thermal expansion coefficient of metal and nonmetal solid bodies allows 

to conduct researches both metals and nonmetals. 
The precision of conducted researches of the linear thermal expansion coefficient of antifriction material F4YB20 with the usage 

of the advanced experimental device increases in 2.5 times. 
Key words: thermal expansion, compressor condensation, the precision of researches, metal and non-metal 

solid bodies. 
 
Тверді тіла при нагріванні розширюються. Це може призвести до виникнення значних механічних 

напруг, а тому в техніці доводиться запобігати наслідкам теплового розширення твердих тіл, враховуючи їх. 
Так, при застосуванні ущільнюючих елементів з неметалевих матеріалів в компресорах без змащення 
необхідно детально розраховувати теплові зазори в ущільненнях, інакше при роботі компресора ущільнення 
в результаті теплового розширення може вийти з ладу [1]. 

Розширення твердого тіла при нагріванні пов’язане з характером теплового руху іонів і атомів, роз-
міщених у вузлах кристалічної ґратки. Ці частинки при Т  0 К коливаються навколо своїх положень 
рівноваги. Якщо припустити, що на певну частинку діє сила тільки з боку найближчих сусідніх частинок, а 
ті у свою чергу вважати умовно нерухомими, то ця сила лінійно залежить від величини зміщення x вибраної 
частинки від її положення рівноваги [2]: 

f = –kx, (1)
де  k – коефіцієнт пропорційності, величина якого залежить від природи твердого тіла.  

Таку силу називають квазіпружною, а частинку, що коливається під її дією, – гармонічним осци-
лятором. Потенціальна енергія гармонічного осцилятора визначається виразом: 

 

2

2
.

kx
U   (2)

 

Розглянемо поведінку двох частинок твердого тіла A та B при температурі T = 0 K (вони ж A та 
B при T > 0 K). При T = 0 К ці частинки умовно нерухомі, відстань між ними дорівнює r0, а потенціальна 
енергія кожної з них – U0. При T > 0 K частинки починають коливатися навколо положень рівноваги, їх 
потенціальна енергія зростає і U1 > U2 (див. рис. 1). 

Для простоти вважатимемо, що коливання здійснює тільки частинка B, тоді відстань r між 
частинками, зміщення частинки B від положення  рівноваги x та r0 поєднані виразом x = r – r0, а 
потенціальна енергія: 
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  (3)

 

З огляду на симетрію кривої U(r) відносно прямої OO, яка проходить через положення рівноваги 
частинки B при різних значеннях температури, відхилення зазначеної частинки праворуч і ліворуч 
збігаються за величиною: x1 = x2. Отже, нагрівання в такому випадку не могло би викликати розширення 
тіла, тому що підвищення температури призводило би тільки до збільшення амплітуди коливань частинок, а 
середня відстань між ними залишалася незмінною.  

Насправді же в реальних твердих тілах кожна частинка зазнає впливу як з боку сусідніх частинок, 
так і більш віддалених. Тому залежність результуючої сили f, що діє на частинку, від її зміщення 
визначається співвідношенням:  

2 ,f kx x     (4)
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де  k та  визначається природою твердого тіла. 
 

 
Рис. 1. Залежність потенціальної енергії частинок ідеального твердого тіла U від відстані між ними r при Т1 > 0 К 

 
Ця сила вже не є квазіпружною, а коливання частинки під її впливом не є гармонічним. Таким 

чином, у реальних твердих тілах частинки виступають як ангармонічні осцилятори. 
Залежність U(r) для ангармонічного осцилятора зображена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Залежність потенціальної енергії (U) частинок реального твердого тіла від відстані (r) між ними при Т1 > 0 К 
 
Несиметричний характер кривої ілюструє те, що при довільній T > 0 K відхилення від положення 

рівноваги частинки B у різних напрямах вздовж r виявляються неоднаковими. Тому середнє положення 
такої частинки вже не буде збігатися з положенням рівноваги для гармонічного осцилятора. З підвищенням 
температури величина цього зміщення збільшується, середні положення частинки B для вищих температур 
будуть розташовані на прямій ON, а це означає збільшення середньої віддалі між частинками. Отже, тверді 
тіла при нагріванні розширюються. 

Ступінь розширення твердого тіла визначається коефіцієнтом лінійного теплового розширення. 
Коефіцієнт лінійного теплового розширення  чисельно дорівнює відносній зміні лінійних розмірів тіла 
L/L, зумовленій зміною його температури на 1 К. 

1
.

L

L T


    (5)

 

Оскільки  = f(T), формула (5) дозволяє визначити тільки середнє значення  для певного інтервалу 
Т. 

Коефіцієнт лінійного розширення при заданій температурі Т, визначений для безмежно малого 
інтервалу зміни температури dT, називають істинним: 

1
.i

dL

L dT
    (6)

 

Розв’язок диференційного рівняння (6) має вигляд: lnL = T + C.  
Константу інтегрування С знаходимо з початкових умов – за Т = 0, С = lnL0. 
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Отже, основне рівняння твердих тіл: 

0 ,TL L e  (7)
 

де  L – довжина тіла за температури Т; L0 – довжина тіла за абсолютного нуля. 
Експериментально встановлено, що коефіцієнт  не є сталою величиною, а є функцією 

температури, що особливо помітно за низьких температур. 
З рівняння (7) видно, що із зміною температури довжина тіла змінюється за експоненціальним 

законом. Однак на практиці частіше всього використовують наближену формулу, яку одержують при 
розкладі множника еТ в ряд. За Т << 1, маємо: еТ = 1 + Т + … . Нехтуючи членами із степенями вище 
першої за температурою, отримаємо: L = L0 (1 + Т). Оскільки довжина досліджуваного тіла L0 за 
абсолютного нуля практично не може бути визначена, то зручно, використовуючи експоненціальний закон, 
знайти довжини L1 та L2 за довільних температур: 2

1 0
TL L e  та 2

2 0
TL L e , звідки виходить, що 

2 1
TL L e  або наближено: 

2 1(1 ),L L T    (8)
 

де    – середній коефіцієнт лінійного розширення тіла в інтервалі температур T. 
На практиці частіше всього за Т1 беруть температуру танення льоду за нормальних умов, тобто 273,15 

К (або t = 0 C), а за L1 відповідно довжину тіла L0 за T1. Тоді довжина тіла L за будь-якої температури t (за 
шкалою Цельсія) може бути виражена рівнянням: 

0 (1 ),L L t   (9)

Визначивши експериментально   довільного твердого тіла, можна на основі закону Гука 
розрахувати деформації і напруги, які виникають в деталях і конструкціях за їх теплового розширення. 
Оскільки   залежить від Т, то в багатьох практично важливих випадках виникає необхідність 
експериментально дослідити цю залежність. 

Установка для визначення коефіцієнта лінійного розширення за методом Д.І. Мендєлєєва [3] має 
наступні недоліки:  

а) в зв’язку відсутнім термостатуванням зразка цю установку застосовують в основному для визна-
чення середнього коефіцієнта лінійного розширення ізотропних речовин – металів;  

б) зміна довжини нагрітого зразка порівняно з його початковою довжиною (при кімнатній 
температурі) вимірюється індикатором годинникового типу з ціною поділки шкали 0,01 мм, що не 
забезпечує достатньо точне вимірювання. 

Мета роботи полягає у розробці та удосконаленні установки для визначення коефіцієнта лінійного 
розширення з достатньо високою точністю і можливості її використання не тільки для металів, а й 
неметалів. 

У вдосконаленій експериментальній установці застосування термостатуючого пристрою і 
охолоджуючої рідини “Тосол А 40” [4] з температурою кипіння 120 С, що на 4/5 заповнює пробірку з 
дослідним зразком дозволяє забезпечити рівномірний нагрів зразка при 100 С. Крім того, більш точне 

визначення зміни довжини на-
грітого зразка порівняно з його 
початковою довжиною (при 
кімнатній температурі) досягається 
за рахунок заміни індикатора 
годинникового типу з ціною 
поділки 0,01 мм на важільно-
зубчасту головку 2МИГ з ціною 
поділки 0,002 мм. 

Опис експериментальної 
установки (рис. 3). Досліджуваний 
зразок 7 твердого тіла що 
заходиться в скляній пробірці 5 
нагрівають в охолоджувальній рідині 
“Тосол А 40” (з температурою 
кипіння 120 С) [4] до температури 
100 С. Після цього за допомогою 
термостатуючого пристрою 16, з 
термопарою17, зразок витримують 
при 100 С протягом десяти хвилин. 
Зміна довжини нагрітого зразка 
порівняно з його початковою 
довжиною (при кімнатній 
температурі ) вимірюється з 

 
 

Рис. 3. Удосконалена ексериментальна установка  
для визначення коефіціента лінійного теплового розширення металів і 

неметалів: 1 важільно-зубчаста головка; 2 – корпус; 3 – основа; 4 – прокладка; 5 –
пробірка; 6 – нагрівач; 7 – досліджуваний зразок; 8 – стійка; 9 – кронштейн; 10 – 
гвинт; 11 – кришка; 12 – шток; 13 – обертальна шкала; 14 – індикаторна 
лампа; 15 – кнопка вимикача; 16 – термостатуючий пристрій; 17 – 

термопара 
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допомогою важільно-зубчастої головки 2МИГ з ціною поділки 0,002 мм і границею вимірювань 0–2 мм – 1, 
яка має шток 12, що рухається вгору та вниз. Прилад складається з корпусу 3, всередині захисного корпуса 2 
знаходиться нагрівач 6, до якого під’єднаний термостатуючий пристрій 16. При проведені дослідів в 
нагрівач через прокладку 4 та отвір в кришці приладу 11 вводять скляну пробірку 5 із дослідним стрижнем 
7. На корпусі приладу встановлено стійка 8 з кронштейном 9, що може повертатись навколо осі на 90. 
Кронштейн фіксують гвинтом 10. 

 
Проведення експерименту 

1. Пробірки з комплекту приладу на 4/5 наповнити охолоджувальною рідиною “Тосол А 40” 
кімнатної температури, опустити в кожну досліджуваний стрижень, сферичним кінцем у низ. Лабораторним 
термометром виміряти температуру води t1. 

2. В кронштейн 9 встановити важільно-зубчасту головку 2МИГ і відвести її на чверть обороту в бік 
до упору. Пробірку з досліджуваним стрижнем через гумову прокладку 4 та отвір в кришці приладу 11 
ввести в нагрівач. Встановити в пробірку термопару 17.  

3. Відтягнути шток важільно-зубчастої головки, встановити її над пробіркою, повертаючи 
кронштейн до упору в протилежному напрямку. Опустити шток в заглиблення на торці стрижня і 
зафіксувати кронштейн гвинтом . 

4. За допомогою обертальної шкали важільно-зубчастої головки 13 встановити стрілку на нульову 
поділку. Після цього можна ввімкнути прилад в електромережу (загоряється індикаторна лампа 14). 

5. Збільшення довжини зразка ΔL визначають за відхиленням стрілки важільно-зубчастої головки 
від початкового до кінцевого положення термостатування зразка при 100 С протягом 10 хв. Для більш 
точного визначення коефіцієнта лінійного розширення   проводять 3–5 відліки, які ведуть з точністю до 
половини ціни поділки шкали важільно-зубчастої головки 2МИГ (1 мкм). 

6. Кнопкою вимикача 15 вимкнути живлення приладу, вийняти нагріту пробірку із зразком. 
Повторити операції пунктів 1–6 для іншого зразка, а результати вимірювань занести в таблицю. 

Обробка результатів 
1. Після закінчення роботи з приладом підраховують чисельне значення коефіцієнта лінійного 

розширення зразка за формулою: 
2 1

1 2 1 1

,
( )i

L L L

L t t L t

 
  

 
 (10)

де  t1 та t2 – початкова та кінцева температура тіла, С; 1 2,L L  – довжини тіла, що відповідають цим тем-

пературам, відповідно, мм; L – зміна довжини тіла, мм; 
2. Визначаємо вибіркове середнє значення коефіцієнта лінійного розширення зразків:  

1 ,

n

i
i

n



 


 (11)

де  i – відповідний коефіцієнт лінійного розширення за даними одного заміру; n – кількість замірів; 

3. Знаходимо вибіркову дисперсію і середнє квадратичне відхилення коефіцієнта лінійного 
розширення відповідно: 

2 2

1

1

1
( ) ,

n

i
in 

    


  (12)

2 .    (13)

4. Визначаємо вибірковий коефіцієнт варіації: 

100 %.


  


 (14)

 

Наведемо умовний приклад визначення коефіцієнта лінійного розширення стального зразка із засто-
суванням стандартної установки [3]. 

Стальний стрижень (сталь 45) довжиною L = 160 мм, встановлено в пробірку наполовину заповнену 
водою при температурі t1 = 20 С. Результати п’яти дослідів наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Експериментальні та розрахункові дані 
№ 
з/п Li, мм і  10–6, К–1 6 1K10 ,    2 12 21 K10 , /    6 1K10 ,      , % 

1 0,150 11,72 
2 0,150 11,72 
3 0,160 12,50 
4 0,155 12,11 
5 0,150 11,72 

11,95 0,1217 0,349 2,92 
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Приклад визначення коефіцієнта лінійного розширення антифрикційного матеріалу Ф4УВ20 [5] із 
застосуванням удосконаленої установки. Результати п’яти дослідів наведені у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Експериментальні та розрахункові дані 
№ 
з/п Li, мм і  10–6, К–1 6 1K10 ,    2 12 21 K10 , /    6 1K10 ,      , % 

1 0,861 67,3 
2 0,845 66,0 
3 0,870 68,0 
4 0,850 66,4 
5 0,858 67,0 

66,94 0,608 0,78 1,16 

 
Висновки 

 

1. Удосконалена експериментальна установка для визначення коефіцієнта лінійного теплового роз-
ширення твердих тіл дає можливість проводити дослідження як металів, так і неметалів. 

2. Точність виконаних досліджень коефіцієнта лінійного теплового розширення антифрикційного 
матеріалу Ф4УВ20 з застосуванням удосконаленої установки зростає в 2,5 разів. 
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НАСТАВНИК, ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ 
ДО 100-РІЧЧЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА  Г.А. ПІСКОРСЬКОГО 

 
10 липня 2013 виповнюється 100 років від дня народження чудового педагога і відомого 

українського вченого, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України 
Георгія Августиновича Піскорського. Блискучий педагог і учений, з глибокими енциклопедичними 
знаннями в багатьох галузях науки і техніки, Георгій Августинович виховав сотні першокласних 
спеціалістів для різних галузей промисловості, підготував майже 50 кандидатів технічних наук, дав путівку 
в життя багатьом докторам технічних наук. 

Життєвий шлях Г.А. Піскорського до наукових і педагогічних вершин був нелегким і тернистим. 
Г.А. Піскорський народився 10 липня 1913 року в місті Києві в родині службовців. У 1932 році Г.А. 
Піскорський закінчив Київський механічний технікум за спеціальністю «Холодна обробка металів» і 
приступив до роботи на посаді конструктора знаменитого Київського заводу «Більшовик». Робота 
конструктора вимагала нових, ґрунтовних  знань в галузі машинобудування, і він без відриву від 
виробництва закінчив вечірнє відділення Київського індустріального інституту. Отримавши диплом 
інженера механіка з верстатобудування, його як одного з кращих випускників було направлено до 
аспірантури. 

У 1938 Г.А. Піскорський приступив до роботи у Київському технологічному інституті шкіряної 
промисловості (в даний час це Київський національний університет технологій та дизайну) на кафедрі 
технології металів, де почав активно займатися науковою діяльністю. Дисертаційну роботу в галузі 
динаміки автоматичних пристроїв Г.А. Піскорський завершив весною 1941 року, але подальша наукова 
робота була перервана Великою Вітчизняною війною. Складні і трагічні  життєві обставини не дозволили 
Георгію Августиновичу взяти участь у бойових діях на полях Великої Вітчизняної війни, але його праця в 
ім'я перемоги, пов'язана з ремонтом автотракторної техніки, була високо оцінена державою – у 1947 році він 
був нагороджений медаллю «За доблесну працю в роки Великої Вітчизняної війни». 

З 1946 по 1953 рік Г.А. Піскорський працює головним інженером ремонтно-механічних майстерень 
у м. Києві, приділяючи велику увагу автоматизації процесу зварювання трубопроводів.  

У 1953 році Георгій Августинович переходить на роботу до Київського технологічного інституту 
легкої промисловості (КТІЛП), де цілком присвячує себе педагогічній та науковій діяльності. Усе подальше 
життя Г.А. Піскорського пов'язане з КТІЛП. У цьому ж році його обирають на посаду доцента кафедри 
деталей машин. У 1954 році він успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Автоматичний 
контроль дрібних зовнішніх різьб», а в 1955 році обирається завідувачем кафедри машин та апаратів легкої 
промисловості. Цю кафедру Георгій Августинович очолював до 1983 року, а потім до кінця свого життя 
працював у її складі на посаді професора. До 1959 року напрям наукових робіт Г.А. Піскорського був 
пов'язаний з системами автоматичного контролю різьбових з'єднань, а з 1960 року всі його наукові інтереси 
зосередились на вирішенні проблем автоматизації машин взуттєвого виробництва. Доцільність і 
своєчасність наукової роботи, що проводилася, була зумовлена низкою технічних і соціальних чинників: 
малим машинним часом більшості операцій обробки деталей та виробів на взуттєвих підприємствах; 
високим темпом одноманітних рухів операторів; гострим і постійно зростаючим дефіцитом робочої сили у 
взуттєвій промисловості; високими плановими темпами розвитку взуттєвої галузі в країні. 

Найбільш реальним шляхом вирішення поставлених завдань на той час було створення та 
впровадження автоматизованих завантажувальних пристроїв для взуттєвих машин, що дозволяло суттєво 
скоротити витрати часу на основних технологічних операціях за рахунок механізації і часткової 
автоматизації взуттєвого виробництва. При розв’язанні задач автоматизації процесів завантаження 
взуттєвих машин деталями взуття особисто Г.А. Піскорським був проведений значний комплекс 
теоретичних та експериментальних досліджень. Такий підхід сприяв створенню ряду принципово нових, 
революційних технічних рішень завантажувальних пристроїв, які були успішно впроваджені на багатьох  
підприємствах галузі колишнього Радянського Союзу і захищені Авторськими свідоцтвами СРСР. Крім 
того, виконані ним дослідження дозволили визначити перспективні напрями подальших розробок для 
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створення нових завантажувальних и складальних систем, що в подальшому лягло в основу робіт його 
учнів, які успішно продовжували і розвивали цей напрямок.  

У 1973 році Г.А. Піскорський  на основі узагальнення отриманих результатів та дослідження 
запропонованих розробок завантажувальних пристроїв для автоматизації взуттєвих машин захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Дослідження процесів 
автоматичного завантаження взуттєвих машин». В результаті проведених досліджень було опубліковано 
більше ніж 300 наукових праць, у тому числі монографії: «Взуттєві машини і гідропривод», «Гідравлічні та 
пневматичні пристрої машин».  

Г.А. Піскорський створив кафедру машин і апаратів легкої промисловості не тільки в КТІЛП, надалі 
він доклав багато зусиль для народження аналогічних кафедр в Джамбулі, Улан-Уде, Хмельницькому та 
інших містах колишнього СРСР. Під керівництвом Георгія Августиновича було захищено майже 50 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, причому всі роботи продовжували та 
розвивали започаткований ним науковий напрямок. Сьогодні  учні Г.А. Піскорського працюють у різних 
містах України, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя. Географія місць їх роботи дуже широка: 
Казахстан, Франція, Росія, Польща, Білорусія, Чехія та навіть інші континенти. Однак особливе місце у його 
житті завжди займало місто Хмельницький (Україна). Саме тут, в Хмельницькому національному 
університеті, працює найбільше його учнів: ректор університету професор Скиба М.Є., декани Драпак Г.М. 
та Кармаліта А.К., завідувачі кафедрами, професори і доценти. В цьому університеті  професор Г.А. 
Піскорський за сумісництвом працював завідувачем кафедри машин та апаратів легкої промисловості у колі 
своїх відданих учнів, вірних і щирих друзів. 

Якраз на останні роки життя Георгія Августиновича припав бурхливий розвиток досліджень в 
галузі робототехніки, і він з властивими йому молодечим завзяттям і енергією захопився цим новим для себе 
науковим напрямом. Активно досліджував і вивчав  можливості застосування робототехніки у легкій 
промисловості,  добившись при цьому чималих успіхів. Саме тому професору Г.А. Піскорському Мінвуз 
України доручив очолити цільову комплексну всеукраїнську програму «Роботи». Георгій Августинович 
опублікував ряд фундаментальних наукових праць з цього напрямку, серед них «Робототехнічні системи в 
легкій промисловості», «Перспективи використання роботів в легкій промисловості» та інші. 

Г. А. Піскорський володів енциклопедичними знаннями у багатьох галузях науки і техніки, 
особливо він був відданий напряму автоматизації машин легкої промисловості. Ці знання, надзвичайна 
енергійність і працелюбність дозволили йому більше 20 років плідно поєднувати роботу керівника 
випускової кафедри і заступника головного редактора Всесоюзного наукового журналу «Известия Вузов. 
Технология лёгкой промышленности». В журналі він успішно редагував розділи, пов'язані з розробкою і 
дослідженням технологічного обладнання галузі, зокрема механізації і автоматизації взуттєвих, швейних, 
трикотажних та інших машин легкої промисловості. Працюючи над редагуванням статей, він завжди 
виявляв глибокі знання, тактовність і повагу до авторів. За роботу в редакції журналу Георгій Августинович 
неодноразово нагороджувався грамотами Мінвузу СРСР.  

Велика і плідна наукова робота отримала високу оцінку – йому було присвоєне Почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». 

Г. А. Піскорський був блискучим оратором і прекрасним педагогом, його лекції були зразком 
педагогічної майстерності, проявом справжньої інтелігентності, вихованості та ерудиції. Таким він назавжди 
залишився у пам’яті і серцях усіх його учнів та колег. За результатами багаторічної творчої педагогічної 
роботи він був нагороджений Почесним знаком Мінвузу СРСР «За відмінні успіхи в роботі». 

Г.А. Піскорський любив життя, людей, з захопленням мандрував і відкривав світ.  За кермом свого 
автомобіля подолав не одну тисячу кілометрів дорогами України і Росії. Підкоряв гірські перевали і глибокі 
печери, долав складні і небезпечні водні маршрути на байдарках, відвідував багато чудових куточків 
колишнього СРСР. Він багато читав, постійно стежив за новими публікаціями у технічний та художній 
літературі. Був всебічно розвиненою особистістю та цікавим співбесідником. Знаходив спільну мову з 
сивими,  мудрими науковцями і захопливо сперечався, доводячи свої ідеї студентам, дуже любив 
спілкуватися з простими людьми, яких надзвичайно шанував і багато чому в них вчився. Він був одночасно і 
душею компанії, і принциповим опонентом, турботливим батьком і мудрим наставником, якого усі любили і 
щиро поважали.   

У вічність Г.А. Піскорський відійшов 16 липня 1995, залишивши по собі найкращі спогади в серцях 
усіх людей, які мали щастя працювати і спілкуватися з ним: розумний, інтелігентний, тактовний, 
ненав'язливий, справжній Учитель в кращому розумінні цього слова! 
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