
 1 



 2 



 3 

РЕФЕРАТ 

 

Звіт по НДР: 271 ст., 112 рис., 26 табл., 6 додатків, 203 джерела.  

Об’єкт дослідження – технічні засоби та технологія виробництва 

продукції льону олійного в умовах Полісся. 

Предмет дослідження – солома, треста, волокно льону олійного, 

гранули ОМД, робочі органи засобів виробництва продукції льону олійного. 

Мета роботи – одержання високоякісної продукції льону олійного з 

покращеними технологічними характеристиками за рахунок розробки 

наукових основ механізованої технології та технічних засобів виробництва 

даної культури в умовах Полісся, що забезпечить розширення спектру її 

використання. 

Теоретичні дослідження проведені із застосуванням методів механіко-

математичного моделювання. Експериментальні дослідження проводились за 

галузевими та розробленими методиками на спеціально спроектованих і 

виготовлених установках та приладах. Оцінку якості лляної соломи, трести 

та волокна здійснювали за допомогою методик відповідно до ДСТУ 

4149:2003 “Треста лляна. Технічні умови” та ДСТУ 5015:2008 “Волокно 

лляне коротке. Технічні умови”.  

Досліджено морфологічні і анатомічні характеристики стебел льону 

олійного; встановлені фізико-механічні властивості соломи, трести та 

волокна льону олійного, вирощеного в умовах Полісся; обґрунтовано спосіб 

та конструкцію засобу формування гранул ОМД; обґрунтовано адаптовану 

технологію збирання льону олійного з врахуванням природнокліматичних 

умов Полісся та конструкції збиральних машин для її реалізації; обґрунтовані 

технологічні та конструктивні параметри засобів первинної переробки 

продуктів льону олійного. 
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СОЛОМА, ТРЕСТА, ВОЛОКНО, ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 

(ОМД), РОБОЧІ ОРГАНИ.  

Умови одержання звіту: за договором. 02171, Київ-171, вул. Горького, 

180, УкрІНТЕІ.  
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ВСТУП 

 

За останнє десятиріччя в Україні почали зростати посівні площі льону 

олійного. Приваблює він господарників високою ціною на насіння. 

Вирощують льон олійний переважно у Південному регіоні України. Однак 

проведені останніми роками дослідження показують, що льон олійний може 

давати також високі врожаї і в умовах Західного Полісся України, у тому 

числі стеблової частини, яка містить до 20 – 22 % волокна. Таке волокно 

придатне для виробництва кручених виробів, нетканих матеріалів, а також в 

суміші з вовною та бавовною – для текстильних виробів. Солома льону 

олійного містить до 50 % целюлози і може використовуватися для 

виробництва цигаркового та банкнотного паперу, картону. Але за відсутності 

засобів та нових технологій для збирання і первинної переробки стеблової 

частини урожаю, солому спалюють, або заорюють у ґрунт. Внаслідок цього 

природній ресурс льону олійного використовується не повністю, що 

позбавляє переробні галузі промисловості цінної натуральної сировини. 

Аналіз світового досвіду використання продукції з льону олійного 

свідчить, що важливим та актуальним завданням на сьогоднішній день є 

використання всього закладеного в рослині потенціалу із найменшими 

втратами волокна, насіння та відходів у вигляді полови і костриці. Попередні 

дослідження властивостей льону олійного показали відмінність анатомічної 

та морфологічної будови стебел, вирощених в умовах Полісся та Південно-

Східного регіону України, які дозволяють забезпечити розширення спектру 

використання цієї культури, що дасть можливість підвищити рентабельність 

льоновиробництва. Волокно льону олійного може стати додатковим 

джерелом сировини для вітчизняних текстильних, целюлозно-паперових, 

фармацевтичних підприємств, що зменшить валютні витрати держави на 

закупівлю бавовни та целюлози за кордоном.  

Комплексний інноваційний розвиток виробництва льону олійного від 

посіву до отримання готових виробів неможливий без розробки та 



 8 

виробництва високопродуктивної сільськогосподарської техніки та засобів 

механізації вирощування, збирання та первинної переробки цієї культури, а 

також сучасних виробничих комплексів для підвищення і забезпечення 

оптимальної родючості ґрунтів. 

Аналіз технологічних процесів сільськогосподарського виробництва 

показує, що для зниження собівартості продукції необхідно їх розглядати як 

складні системи, що вимагають визначення основних напрямків зниження 

енергетичних витрат та затрат ручної праці із збереженням якості продукції. 

Мета роботи – одержання високоякісної продукції льону олійного з 

покращеними технологічними характеристиками за рахунок розробки 

наукових основ механізованої технології та технічних засобів виробництва 

даної культури в умовах Полісся, що забезпечить розширення спектру її 

використання. 

НДР є продовженням тем “Дослідження процесів і засобів 

післязбирального обробітку неоднорідних рослинних матеріалів” (номер 

держреєстрації 0104U000535) та “Дослідження та обґрунтування параметрів 

сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів” (номер 

держреєстрації 0109U001211). 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА 

ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

1.1 Морфологічні особливості та анатомічна будова льону олійного 

 

Льон – давня культура, яка була відома ще сім тисяч років тому. З 

льону отримували прядиво і олію. Ця культура відіграла визначну роль в 

розвитку цивілізації Вавилону та Єгипту. Єгипетські жерці носили одяг із 

лляного полотна як символ “чистоти і світла”. Льон також використовувався 

у побуті людей Індії, Китаю, Єгипту і країн Закавказзя. На території України 

льон відомий ще до виникнення Київської Русі. У ХІІ – ХVІ століттях він був 

основною технічною культурою всіх руських князівств та використовувався 

в торгівлі із заморськими країнами [1 – 5]. 

Родина льонових об’єднує 22 роди, з яких для практичних цілей 

використовують переважно один рід Linum L. Цей рід нараховує близько 200 

видів як однорічних, так і багаторічних рослин. Але виробниче значення має 

лише один вид – льон звичайний (культурний) – Linum usitatissimum L, який 

за ботанічною класифікацією поділяють на п’ять підвидів. Найбільш 

поширеним підвидом льону в Європі та Азії є євразійський. Він у свою чергу 

поділяється на такі групи: льон-довгунець (subsp. usitatissimum); льон-

межеумок (subsp. intermedium Crer.); льон-кучерявець (subsp. humile L.); 

великонасіннєвий (subsp. latifolium L.) і сланкий напівозимий льон (subsp. 

bienne (Mill.) Stankev.) [1 – 3, 6 – 10]. 

Льон олійний охоплює дві групи – льон-межеумок і льон-кучерявець. 

Льон-кучерявець вирощується на насіння у країнах Середньої Азії та 

Кавказу. Він має в 20 раз більше насіннєвих коробочок, ніж льон-довгунець. 

Волокно в стеблах льону-кучерявця грубе, одерев’яніле, непридатне для 

переробки у текстильній промисловості. Льон-межеумок у порівнянні з 

кучерявцем має більший інтерес, який пояснюється можливістю 

двостороннього використання. Його стебло більш довге і має багато насіння. 

Льон-межеумок займає проміжне положення між льоном-довгунцем і 



 10 

кучерявцем. Основні ознаки груп льону олійного у порівнянні з льоном-

довгунцем представлено у таблиці 1.1 [2, 7]. 

 

Таблиця 1.1 – Основні ознаки груп льону олійного у порівнянні 

з льоном-довгунцем 

 

Основною сировиною, яку отримують із льону олійного, є олія. Лляна 

олія переважає інші олії за властивістю швидкого висихання з утворенням 

міцної плівки, що не пропускає вологу і запобігає корозії. Така властивість 

робить лляну олію практично незамінною у виробництві фарб та інших 

антикорозійних покриттів. Лляну олію також широко використовують у 

харчовій, фармацевтичній, парфумерно-косметичній та інших галузях 

промисловості [1, 7]. 

Стебла льону олійного межеумочних сортів також цінні наявністю у 

них біля 20 % волокна. Волокно льону олійного придатне для виготовлення 

мішковини, шпагату, брезенту та інших виробів. Згідно з дослідженнями 

Центрального науково-дослідного інституту комплексної автоматизації 

легкої промисловості Російської Федерації (м. Москва) таке волокно з 

успіхом можна використовувати для отримання ефірів целюлози та усіх 

продуктів на її основі, а також для виробництва нетканих матеріалів різного 

призначення і армування конструкційних полімерних матеріалів для 

автомобільної, авіаційної та інших галузей промисловості. У Фінляндії 

Ознаки Межеумок Кучерявець Довгунець 

Маса 1000 насіння, г 

Вміст олії в насінні, % 

Гілкування стебла 

Стебел на рослині, шт. 

Плодів на рослині, шт. 

Висота рослин, см 

до 6 

до 42 

менше 

1 – 2 

15 – 20 

50 – 75 

до 8 

до 45 

сильне 

4 – 5 

30 – 60 

30 – 50 

до 5,5 

до 39 

не галузиться 

1 

5 – 10 

70 – 125 
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проводиться робота з використання волокна льону олійного для виробів 

технічного призначення, тобто ізоляційних матеріалів і нетканих матів. В 

Канаді волокно використовують як сировину для ізоляції, фільтрації, для 

виробництва волокнистих плит і литих форм [1, 10–12]. 

В Україні посівні площі під льоном олійним також збільшуються. 

Протягом останнього десятиріччя вони зросли у 6 разів – від 9,36 тис. га у 

2002 році до 60,22 тис. га у 2010 році (рис. 1.1). Основні посіви зосереджені 

на Півдні України. Але вирощування льону олійного поступово починає 

переміщатися у північні регіони країни. 
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Рисунок 1.1 – Динаміка зміни посівних площ, відведених під льон 

олійний в Україні у 2002 – 2010 рр. 

 

За відсутності вирощування льону-довгунця у зоні Північного Полісся 

представляє інтерес вирощування льону олійного. В останні роки ініціативні 

господарства намагаються культивувати дану культуру. Однак, із-за 

відсутності нових технологій і досконалих засобів для збирання льону 

олійного та первинної переробки стеблової частини його ресурс 

використовується не повністю. Після обмолоту насіння, солому заорюють 

або спалюють на полі. 

Для створення нових технологій і розробки технічних засобів потрібно 

досконало вивчити фізичко-механічні властивості стебел і волокна льону 

олійного. До останнього часу такі дослідження майже не проводилися. Ряд 

таких досліджень проведено вітчизняними та закордонними науковцями. 
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Результати їх наведено у роботах Хайліса Г.А., Маркова В.В., Чурсіної Л.А., 

Кузьміної Т.О., Гілязетдінова Р.Н., Тіхосової Г.А., Дідуха В.Ф., Клєвцова 

К.М., Дударєва І.М., Тараймович І.В., Горач О.О., Коропченка С.П., Сая В.А., 

Дрозда О.М., Пашина Є.Л., Федосової Н.М., Новикова Е.В. та інших 

вчених [13 – 48]. 

Науковцями Всеросійського НДІ з переробки луб’яних культур 

(м. Кострома) проведено дослідження морфологічних показників льону-

межеумку, культивованого у Росії (таблиця 1.2).  

 

Таблиця 1.2 – Морфологічні ознаки льону-межеумку за фазами стиглості 

Морфологічні ознаки 
Зелена 

стиглість 

Рання 

жовта 

стиглість 

Жовта 

стиглість 

Повна 

стиглість 

Загальна довжина, см 52,8±1,1 55,7±1,3 54,8±1,4 54,6±1,5 

Технічна довжина, см 35,8±1,1 38,4±1,1 37,6±1,2 38,1±1,1 

Діаметр біля суцвіття, мм 1,1±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 

Діаметр на 1/3 технічної 

довжини, мм 
1,5±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 

Діаметр біля основи, мм 1,8±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 

Збіжистість, мм 0,69±0,04 0,77±0,04 0,71±0,04 0,77±0,04 

Відносна збіжистість, ×10-3
 2,1±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2 2,1±0,2 

Миклість 270±13 295±11 270±11 286±11 

Кількість розгалужень у 

суцвітті, шт 
12±1 13±2 14±1 14±1 

Щільність суцвіття, см-1 0,68±0,10 0,60±0,06 0,66±0,06 0,70±0,06 

Вага 1000 насінин, г 4,8±0,2 6,4±1,2 7,8±0,2 7,3±0,7 

Вага одного стебла, г 0,54 0,69 0,73 0,65 

Відношення ваги стебла до 

його загальної довжини, г/м 
0,99 1,17 1,26 1,13 

Масова доля лубу, % 32,9±2,5 29,3±5,4 30,2±4,4 32,7±6,7 

 

Було встановлено, що льон-межеумок поступається льону-довгунцю за 

такими показниками, як: загальна і технічна довжина, миклість, масова доля 
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лубу, товщина і конусність стебел, але переважає його за кількістю 

коробочок і за вагою 1000 насінин. За загальною довжиною стебел льон-

межеумок відстає від льону-довгунця, залежно від фази стиглості, на 7,4 –

 13,1 см, за технічною довжиною – 14,7 – 24,8 см. Середня технічна довжина 

стебел льону-межеумку складає 35,8 – 38,4 см [27]. 

Науковцями Херсонського національного технічного університету 

виконано дослідження технологічних властивостей стебел льону олійного 

різних сортів, вирощених у Південному регіоні України [16]. Дослідження 

проводилися на ділянках зі зрошенням (з) і без зрошення (б/з). Узагальнені 

результати виконаних досліджень наведено в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Технологічні характеристики стебел соломи льону олійного 

вирощеного у південному регіоні України 

Сорт 
Умови 

вирощування 

Довжина 

жмені, см 

Діаметр 

стебел, мм 

Вміст 

лубу, % 

Айсберг б/з 53,3 1,64 16,6 

з 57,5 1,95 16,0 

Віра б/з 48,9 1,41 17,6 

з 61,4 1,41 14,0 

ВНІІМК б/з 45,3 1,72 17,2 

з 48,7 1,8 23,4 

Дебют б/з 51,1 1,70 21,4 

з 58,5 1,48 23,4 

Золотистий б/з 50,2 1,67 20,8 

з 57,7 1,89 14,4 

Ківіка б/з 50,4 1,27 17,2 

з 65,8 1,66 17,4 

Орфей б/з 52,4 1,67 18,0 

з 58,5 1,62 18,0 

Південна ніч б/з 55,4 1,72 18,2 

з 61,9 1,80 17,8 

 

Проведені дослідження свідчать, що зрошення сприяє збільшенню 

висоти стебел льону олійного в середньому на 10,2 – 18,8 %.  У порівнянні з 
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висотою стеблостою льону-довгунця, стеблостій льону олійного на 31,6 –

 45,4 % менший. 

Значення морфологічних показників стеблостою льону олійного, 

вирощеного в умовах Західного регіону України, який характеризується 

кліматом з підвищеною вологістю і меншою кількістю сонячних днів під час 

вегетаційного періоду наведено у таблиці 1.4 [23, 31]. 

 

Таблиця 1.4 – Морфологічні показники стеблостою льону олійного на час 

збирання, вирощеного у західному регіоні України 

Назва показника 

Значення показника 

Лірина 
Південна 

ніч 

Блакитно 

помаран-

чевий 

Середня довжина стебла, см: 

- загальна 

- технічна 

Діаметр стебла на ½ висоти, мм 

Вага одного стебла, г: 

- з коробочками 

- без коробочок (з китицею) 

- без китиці 

Середня кількість на рослині 

коробочок, шт. 

Вага 1000 насінин, г 

Урожайність, ц/га: 

- насіння 

- соломи 

 

78 

56 

1,3 – 2,5 

 

2,2 – 11,3 

1,5 – 5,6 

1,1 – 2,8 

 

35 

7,3 

 

13,0 

40,5 

 

69 

47 

1,2 – 2,8 

 

1,9 – 9,3 

1,3 – 5,3 

0,8 – 2,6 

 

24 

6,7 

 

7,4 

26,5 

 

72 

51 

1,1 – 2,5 

 

1,7 – 8,5 

1,2 – 5,1 

0,7 – 2,2 

 

21 

6,8 

 

7,3 

32,5 

 

Згідно з аналізом результатів досліджень, отриманих у різних 

кліматичних умовах бачимо, що льон олійний значно поступається льону 

довгунцю за довжиною стебел. Це свідчить про непридатність таких стебел 
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до обробки на м’яльно-тіпальному агрегаті для отримання довгого волокна, 

Стебла льону олійного потрібно переробляти тільки на коротке волокно. 

Вміст і якість волокна льону олійного, а також організація процесу 

його отримання (приготування трести, характер механічних дій на стебла) 

визначається анатомічною будовою стебел. За результатами досліджень 

анатомічної будови стебел видно, що льону олійному притаманні загальні 

закономірності, які встановлені для прядильних груп льону (рис. 1.2) [16, 24]. 

 

 
а 

 
б 

 

Рисунок 1.2 – Порівняльна схема анатомічної будови стебел льону: а –

 льон-довгунець; б – льон олійний 

 

Проведений аналіз анатомічної будови таких стебел дозволив 

встановити, що у льону олійного, як і у льону-довгунця волокнисті пучки є в 

основному поліморфними або тангенціальними (поздовжній розмір значно 

перевищує поперечний). Однак, у льону олійного кутикула більш груба, а 

паренхіма ширша і товстіша, ніж у льону-довгунця. Такі відмінності 

зумовлюють більшу тривалість перетворення соломи у тресту для льону 

олійного. 

Деревина у льону-довгунця вузька, щільна й легко подрібнюється. У 

льону олійного вона більш широка і крихка, а також кількість її на 6 % 

більша від льону-довгунця. А для декортикації важливо, щоб деревина була 
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щільна і легко руйнувалася у процесі м’яття [7, 10, 27], тому льон-довгунець 

більше відповідає цим вимогам. 

Найбільші відмінності між цими двома групами льону виявлені в 

будові луб’яного шару. Луб’яні пучки льону олійного крихкі за всією 

довжиною стебла з менш правильними зубчатими окресленнями на 

поперечному зрізі і менш тісно прилягають один до одного. У льону-

довгунця луб’яні пучки компактні, багатогранні та багаторядні (рис. 1.3). В 

свою чергу елементарне волокно у льону-довгунця багатогранне, 

товстостінне з вузьким каналом, а у льону олійного має сплющену овальну 

форму з широким каналом. Товстіша стінка волокна вказує на його більшу 

міцність [28]. Але сплющеність в процесі прядіння може надати позитивний 

вплив на характер його протікання. Маючи велику площу контакту 

поверхонь, сплюснуті волокна льону олійного можуть збільшити сили тертя 

між собою, що призведе до підвищення експлуатаційних властивостей пряжі. 

 

 

а                                           б 

Рисунок 1.3 – Схема поперечного зрізу луб’яних пучків: а – льону-

довгунця; б – льону олійного 

 

Також у льону олійного виявлені суттєві відмінності розмірів волокон 

за довжиною стебла. У прикореневій частині волокна довші, а у верхній – 

коротші. Це свідчить, що волокно, отримане із прикореневої і верхньої 
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частин, буде мати різні технологічні властивості. Тому під час процесу 

прядіння повинна виконуватися операція перемішування волокна. 

Незважаючи на виявленні відмінності волокна льону олійного від 

льону довгунця, воно за своїми якісними показниками може 

використовуватися для виготовлення виробів різного функціонального 

призначення, тому двохстороннє використання урожаю льону олійного є 

актуальною задачею. 

 

1.2 Аналіз технологій збирання і первинної переробки льону олійного 

 

Льон олійний переважно вирощується для отримання насіння, з якого 

виробляють олію. Основними способами його збирання є пряме 

комбайнування у фазі повної стиглості, або роздільне збирання у фазі ранньої 

жовтої стиглості під час дозрівання 75 % коробочок [1, 2]. Пряме 

комбайнування виконують зернозбиральними комбайнами. За роздільного 

збирання стеблостій скошують у валки валковими жатками з подальшим їх 

підбиранням і обмолочуванням також зернозбиральними комбайнами. Менші 

втрати насіння отримують під час збирання льону олійного роздільним 

способом, оскільки під час прямого комбайнування можливі втрати врожаю 

внаслідок поганого вимолочування недостиглих коробочок та зігрівання 

вороху підвищеної вологості на токах. Солома після обмолочування 

розстеляється на полі у валки, після чого у господарників виникає проблема 

її утилізації. Солому, яка містить переплутані стебла та дрібні шматки 

тіпаних стебел, важко загорнути в ґрунт, вони також повільно розкладаються. 

Щоб підвищити рентабельність даної культури, враховуючи можливі 

сфери використання волокна льону олійного, доцільно використовувати 

увесь закладений в рослині потенціал: насіння, волокно та відходи у вигляді 

полови і костриці. В той же час збирання льону олійного за вище описаною 

технологією призводить до втрат соломистої частини урожаю. Адже на полі 

після скошування залишається стерня висотою 10 – 20 см, яка містить 
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волокно [37, 38]. Також стебла після молотильного апарата зернозбирального 

комбайна дуже пошкоджуються і мають хаотичне розміщення. Із трести, 

отриманої з такої соломи, виробляється волокно низької якості. 

У Фінляндії використовують таку технологію збирання льону: після 

достигання насіння верхівки стеблостою зрізають і обмолочують, а солому 

залишають на зиму. Отриманий навесні стеблостій скошують, проминають і 

залишають на полі для підсушування. Потім його підбирають, закочують у 

рулони і транспортують на підприємства для виділення волокна. Біологічні 

процеси, які відбуваються взимку та навесні, полегшують відділення волокна 

від костриці та супутніх тканин [7]. 

 

Рисунок 1.4 – Технологічна схема збирання льону олійного машинами 

загального призначення 

 

Зібрати вирощений урожай без втрат і забезпечити приготування 

якісної трести дозволяють технології збирання льону олійного, як описано у 
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роботі [23]. За першою технологією (рис. 1.4) використовуються збиральні 

машини загального призначення. Під час збирання насіннєва частина урожаю 

зрізається і обмолочується зернозбиральним комбайном. Після цього 

стеблостій соломи скошується роторною косаркою у валки. Роторна косарка 

забезпечує низький зріз стеблової маси з висотою стерні до 5 см. Це запобігає 

втратам волокна. Вкладена у валки солома вилежується у тресту, яку 

піднімають, формують у рулони рулонними прес-підбирачами та 

відправляють на льонозавод. 

Друга технологія (рис. 1.5) потребує використання спеціальних 

льонозбиральних машин.  

 

Рисунок 1.5 – Технологічна схема збирання льону олійного з 

використанням спеціалізованої льонозбиральної техніки 
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За цією технологією збирання льону олійного починають у фазі жовтої 

стиглості. Збирання здійснюють бранням стеблостою льонобралками і 

вкладанням його у стрічки на льонищі. Через 3 – 5 днів після повного 

дозрівання насіння стрічки стебел піднімають за допомогою переобладнаного 

підбирача-молотарки ПМЛ-1, відрізають насіннєві верхівки і обмолочують, а 

солому вкладають на льонищі для вилежування у тресту [39]. Отриману на 

льоновищі тресту формують у рулони і відправляють на льонозавод для 

первинної переробки. 

За наведеними двома технологіями солому після обмолоту верхівок 

використовують для отримання лубу, а це зменшує загальну кількість 

отриманого волокна. 

В інституті сільського господарства Полісся УААН були випробувані 

комбайнова і роздільна технології збирання льону олійного за допомогою 

льонокомбайна ЛК-4А [40, 41]. Прямим комбайнуванням льон вибирали в 

фазу жовтої стиглості з подальшою доробкою сировини за 

загальноприйнятою технологією. Під час роздільної технології збирання 

проводили у фазі ранньо-жовтої стиглості. Льон брали льонокомбайном ЛК-

4А з відключеним очісуючим апаратом і розстилали на льонищі терміном на 

5 днів для дозрівання насіння. Обмолот здійснювали за допомогою валкової 

молотарки Едді-2. Такі технології збирання запобігають втратам стеблової 

частини урожаю, але призводять до значних втрат цінної насіннєвої частини, 

тому що робочі органи цих машин пристосовані для обмолоту льону-

довгунця, а не льону олійного. Тому для забезпечення якісного процесу 

збирання льону олійного, із збереженням стеблової і насіннєвої частин 

урожаю, потрібно розробляти нові робочі органи збиральних машин. 

Під час переробки трести льону основна увага приділяється 

виробництву довгого волокна. Існуюча технологія отримання довгого 

волокна на льонозаводах України включає в себе такі операції: розмотування 

рулонів трести, підсушування стрічки льонотрести в конвеєрній сушарці, 

потоншення шару стебел, порушення зв’язку між волокном і деревиною в 
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м’яльній машині, очищення та виділення довгого волокна на тіпальній 

машині, сортування довгого волокна з наданням йому товарного вигляду та 

пресування (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Схема технологічної лінії для отримання довгого 

волокна: 1 – розмотувач рулонів; 2 – конвеєрна сушарка; 3 – 

шароформуючий механізм; 4 – м’яльна машина; 5 – тіпальна машина; 6 – 

сортувальний стіл; 7 – прес для волокна 

 

Такі лінії мають низький коефіцієнт корисної дії, біля двох третин 

волокна від його вмісту в стеблах попадає у відходи тіпання, з яких 

виділяють коротке (неорієнтоване) волокно. 

Серед техніки і технологій з первинної переробки льону зарубіжних 

країн великий інтерес викликають бельгійські лінії фірм “Depoortere”, “Van 

Dommele” і “Vanhauwaert” [43]. Ці лінії за технологічною суттю практично 

однакові, хоча мають деякі конструктивні відмінності. Вихід довгого волокна 

під час переробки льонотрести на бельгійських лініях складає 70 %, а 

короткого – 30 %. Таке співвідношення досягається за рахунок двох 

основних складових: раціонально побудованої технології виділення волокна і 

високої якості лляної трести. Продуктивність ліній бельгійського 

виробництва більше 2000 кг/год лляної трести. 

Технологічна лінія фірми “Van Dommele” містить розмотувач рулонів 

трести 1, сушильну машину 2, похилий транспортер 3, конвеєрний стіл 4, 
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обчісуючу машину 5, шароформувач 6, м’яльну частину 8, тіпальну частину 

9, рулонний прес довгого волокна 10 (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Схема технологічної лінії фірми “Van Dommele”: 1 – 

рулони трести; 2 – розмотувач рулонів трести, 3 – сушильна машина, 4 – 

похилий транспортер, 5 – конвеєрний стіл, 6 – обчісуюча машина, 7 – 

шароформувач, 8 – м’яльна частина, 9 – тіпальна частина, 10 – рулонний прес 

довгого волокна 

 

Характерною рисою цієї лінії є те, що вона містить молотильну 

частину для обмолоту насіннєвих коробочок гребеневого типу. Це дозволяє 

виключити операцію обчісування насіннєвих коробочок на полі під час 

збирання льону. За такою технологією одержують волокно високої якості, а 

насіння придатне тільки для використання на технічні цілі, в харчовій 

промисловості та кормовиробництві. 

Для отримання короткого (неорієнтованого) волокна із низькосортної 

трести і відходів тіпання довгого волокна на вітчизняних льонозаводах 

використовують технологію, схему якої зображено на рис. 1.8 [13, 43]. 

За такою технологією попередньо сформований шар трести 

підсушується до вологості приблизно 12 % на сушильній машині 1. Після 

сушильної машини шар потоншується в 10 разів у шароформуючій машині 2 

і надходить у м’яльну машину 3. Пром’ята треста пневмотранспортом 

подається у трясильну машину 4, після якої частково очищений від костриці 
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сирець надходить в живильник 5. Тут сирець потоншується у 3 рази і 

направляється в м’яльну машину 6 для повторного проминання і трясильну 

машину 7 для повторного протрушування. Щоб підвищити ефективність 

кінцевої обробки сирцю, його ще раз підсушують на сушильній машині 8 до 

6 – 8 % і пропускають через куделеприготувальний агрегат, на якому 

отримують готову продукцію – однотипне неорієнтоване волокно. 

 
Рисунок 1.8 – Схема технологічної лінії для отримання однотипного 

неорієнтованого волокна: 1 – сушильна машина для трести;  

2 – шароформуюча машина; 3, 6 – м’яльні машини; 4, 7 – трясильні машини; 

5 – живильник; 8 – сушильна машина для сирцю; 9 – куделеприготувальна 

машина 

 

Машини, які приймають участь у технологічному процесі отримання 

однотипного неорієнтованого волокна матеріалоємні, енергомісткі, з низьким 

коефіцієнтом використання корисного часу та низьким технологічним 

ефектом очищення волокна від костриці. 

Для переробки відходів тіпання на коротке волокно науковці 

Костромського державного технологічного університету (Росія) 

Павловський Е.І. і Внуков В.Г. розробили куделеприготувальний агрегат з 

дезінтегратором (рис. 1.9) [45, 46]. Порівняно з тіпанням планчатими 

барабанами, в дезінтеграторі обробіток виконується при меншій щільності 

матеріалу. Кожен елемент шару отримує більшу кількість дій ковзаючого 
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згину, ніж у тіпальних барабанах. Лінія короткого волокна містить 

розвантажувачі для відходів тіпання, трясильні машини, живильник і 

дезінтегратор. 

 

Рисунок 1.9 – Лінія приготування короткого волокна з дезінтегратором: 

1, 5 – розвантажувачі; 2, 6 – трясильні машини; 3 – живильник;  

4 – дезінтегратор 

 

Така лінія значно меншої матеріаломісткості та має високі показники 

надійності. Але широкого розповсюдження на льонозаводах вона не набула 

через недосконалість технологічної схеми отримання короткого волокна. 

Науковцями інституту луб’яних культур та фітофармацевтичної 

сировини НААН України запропоновано агрегат, який придатний для 

переробки трести льону олійного, що містить неорієнтовані стебла. Цей 

агрегат містить розмотувач рулонів, сушильну, шароформуючу, м’яльну та 

тіпальну частини (рис. 1.10) [45]. 

 

Рисунок 1.10 – Схема агрегата для виділення однотипного волокна 

льону: 1 – розмотувач рулонів; 2 – сушильна частина; 3 – шароформуюча 

частина; 4 – м’яльна частина; 5 – тіпальна частина; 6 – трясильна частина 
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В агрегаті рулони трести розмотуються і підсушуються до кондиційної 

вологості у сушильній камері. Підсушений шар трести поступає у 

шароформуючу частина агрегату, де піддається розтягуванню, паралелізації 

та потоншенню шару стебел трести. У м’яльній частині здійснюється 

інтенсивний промин трести з одночасним скоблінням за допомогою шести 

пар м’яльних вальців планчатого типу і пари гладких вальців. Тіпальна 

частина забезпечує подальше порушення зв’язку між волокном і деревиною, 

відділення костриці та неволокнистих частин. Кінцеве очищення від насипної 

костриці волокно отримує у трясильній частині. Вона складається з двох 

секцій, кожна з яких містить верхнє гребеневе поле та голчатий транспортер. 

Значна робота з очищення та розділення волокна льону олійного 

проведена вченими Римського дослідного центру (Італія, IPZS) [7]. За 

технологією IPZS, схему якої зображено на рис. 1.11, волокно 

використовується для виробництва композиційних матеріалів, а костриця – 

для виробництва плит. 

 

Рисунок 1.11 – Схема процесу обробки стебел льону олійного за 

технологією Римського дослідного центру: 1 – рулонний конвеєр; 2 – лезо 

ножа; 3 – натискні валики; 4 – метало-детектор; 5 – металоекстрактор;  

6 – транспортер; 7 – тіпальний апарат; 8 – вентилятор з сушаркою; 9 –

 циклон; 10 – циліндр-відокремлювач; 11 – конвеєр для луб’яного волокна; 

12 – конвеєр для костриці та лубу; 13 – конвеєр для костриці; 14 – вентилятор 

з обігрівом; 15 – транспортер пилу 
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У Херсонському національному технічному університеті на основі 

існуючого устаткування запропоновано технологічну лінію для поглибленої 

механічної переробки трести льону олійного (рис. 1.12) [16, 17]. За даною 

технологією рулон трести розмотується, просушується у сушильній машині 

СКП-10КУ1 і подається на переробку в м’яльну частину 

куделеприготувального агрегату. Далі пром’ятий сирець обробляється на 

тіпальних модулях машини “Charle” і доочищається на трясильних машинах 

з верхнім та нижнім гребінними полями. Двома тіпальними модулями 

машини “Charle” замінено тіпальну частину агрегата КПАЛ. Така заміна 

дозволяє уникнути намотування волокна, яке притаманне для тіпальних 

барабанів, та підвищити інтенсивність очищення волокна. Для повного 

очищення від домішок волокно льону олійного після куделеприготувального 

агрегата подається на чесальну машину Ч-600-Л, укорочується та додатково 

очищується на машинах тонкого чесання ЧМД-4. 

 

Рисунок 1.12 – Схема технологічної лінії для отримання очищеного 

волокна із трести льону олійного 

 

Така технологія дозволяє отримувати волокно з низьким вмістом 

костриці, але великої собівартості. 
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1.3 Напрямки використання складових урожаю льону олійного  

 

Завдяки своїм унікальним властивостям, а особливо екологічній 

чистоті, льонопродукція і продукти її переробки користуються зростаючим 

попитом не тільки на внутрішньому ринку України, але й в передових 

промислово розвинутих країнах світу [9, 49, 50, 51, 52]. 

У насінні льону олійного міститься до 45 % олії, яка швидко висихає 

(йодне число 175 – 195), утворюючи тонку гладеньку блискучу плівку. Олія – 

найкраща сировина для лакофарбової промисловості. З неї виготовляють 

оліфу для високоякісних фарб, які використовують в електротехнічній, 

авіаційній, автомобільній, ливарній, суднобудівній промисловостях. Олія 

льону використовується у миловарінні та медицині, для їжі та у харчовій 

промисловості. Завдяки вмісту ненасичених жирних кислот (олеїнова, 

лінолева, ліноленова, ізоліноленова) олія сприяє зниженню вмісту 

холестерину в крові. 

Льон має велику кормову цінність. В одному кілограмі насіння 

міститься 1,8 кормових одиниць (к.о), а в макусі – 1,2 к.о. Макуха містить 

33 % білка та близько 9 % жиру і за кормовими якостями переважає макуху 

інших рослин, тому що легко засвоюється тваринами. 

Із стебел льону межеумку (L.u.inter-media) виробляють волокно для 

грубих тканин, шпагат та іншу потрібну для народного господарства 

продукцію. У багатьох країнах з успіхом використовують волокно і навіть 

усю солому льону олійного для виробництва високоякісного паперу 

(цигаркового та банкнотного). У середньому з кожного гектара льону можна 

отримати до 300 кг паперової сировини. З відходів переробки стебел на 

волокно – костриці виготовляють будівельні та меблеві плити [1, 3, 9, 53]. 

За даними досліджень Центрального науково-дослідного інституту 

комплексної автоматизації легкої промисловості Російської Федерації 

(м. Москва) волокно льону з успіхом можна використовувати і для 

отримання ефірів целюлози та усіх продуктів на її основі. Волокно олійного 
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льону спрямовується на виготовлення пульпи та паперу з неї, а також 

виробництво нетканих матеріалів різного призначення та армування 

конструкційних полімерних матеріалів для автомобільної, авіаційної та 

інших галузей промисловості. З цією метою використовують також 

волокнисті відходи переробки льону-довгунцю [9]. 

У Фінляндії ведеться велика робота з використання волокна льону 

олійного для виробів технічного призначення, тобто ізоляційних матеріалів і 

нетканих матів [53]. 

Каркасні неткані полотна з волокна льону олійного в поєднанні з 

іншими матеріалами (волокна поліпропілену, поліестеру, бавовни, вовни 

тощо) можуть бути використані для ізоляції, фільтрації; в олійному та 

сироварному виробництві; для захисту ґрунту від ерозії; у садівництві та 

інших сферах. 

У Західній Канаді льон олійний займає площі 700 – 800 тис га. 

Загальна кількість соломи складає близько 1 млн т, а використовується тільки 

15 – 20 %. Переробка льону має водночас передбачати використання насіння 

та стебел (соломи). Нині дослідження з переробки льону олійного в Канаді 

ведуться тільки в Альберському університеті. У 1990 – 1991 роках волокно з 

стебел льону олійного використовували для виготовлення матів. У 1992 –

 1993 роках робили плити з лляного волокна, ламіновані осиною і 

використовували їх замість дощечок. Фірма “Ecusta Fibres Schweitzer 

Maudnit” (Канада) цю солому використовує для виробництва спеціального 

цигаркового паперу. Дві інші фірми – “Duvafibrilne”, “Caniva Skand Buir 

Insulation” (Канада) теж використовують солому льону олійного у 

виробництві. Оскільки волокно олійного льону є грубим, його не 

використовують для виготовлення пряжі, а в основному – для армування 

композиційних матеріалів [11, 54 – 58]. 

Використання натуральних волокон з льону олійного викликає велику 

зацікавленість у Європі. Його застосовують у виробництві внутрішніх 
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панелей для автомобілів. Фінляндія та Німеччина виготовляють 

конструкційні матеріали, армовані лляним волокном. 

В Італії за технологією Римського дослідницького центру (IPZS) після 

ензимної обробки, відтиску, активного теплового вентилювання та 

кардочесання волокно використовують для виробництва композиційних 

матеріалів, а кострицю – для виробництва плит [52, 59 – 62]. 

Насіння і олію льону використовують також як лікарські засоби. Якщо 

насіння залити окропом, то через 2 – 3 години воно розбухає і утворюється 

слизоподібна маса, що має протизапальну і обволікаючу дію, застосовується 

при запаленні та виразках шлунково-кишкового тракту. Лляну олію 

вживають в їжу в разі порушення обміну речовин та при атеросклерозі. Із олії 

одержують препарат лінетол для лікування опіків шкіри. 

В загальному вигляді сфери використання продуктивної частини льону 

олійного можна представити схемою, зображеною на рис. 1.13. 

Для отримання високих врожаїв необхідно використовувати насіння 

високих репродукцій (першої та в окремих випадках другої) згідно вимог 

ДСТУ 2240-93 [63]. Насіння наступних репродукцій значно знижує врожай та 

олійність льону. 

Льон олійний має агротехнічне значення. На відміну від соняшнику, у 

південних і східних регіонах України він є добрим попередником, особливо 

для зернових культур. Після льону озима пшениця забезпечує таку саму 

врожайність, як і при сівбі після чорного пару. На цьому ж полі льон олійний 

можна сіяти не раніше, як через 5 – 6 років [1, 3, 64]. 

Із наведеного вище аналізу можна зробити висновок, що льон олійний 

є досить перспективною культурою для народного господарства. Зростання 

виробництва та підвищення якості і зменшення втрат льонопродукції в 

господарствах України слід вважати державним завданням, що має 

стратегічне значення для країни. Але на сьогодні не розроблено достатньо 

ефективних технологій переробки продуктивної частини льону олійного, 

особливо стеблової частини. Тому основним завданням даної дисертаційної 
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роботи є розробка ресурсозберігаючої технології виробництва однотипного 

волокна із стеблової частини льону олійного. 

 
 

Рисунок 1.13 – Комплексне використання льону олійного 

 

  

1.4 Огляд конструкцій пристроїв для обробки стрічки льону 

Основною функцією пристроїв для обробки стрічки льону є повне 

відділення насіннєвої частини урожаю з мінімальним пошкодженням 

стеблової маси. Вони повинні забезпечити чистоту видалення насіння не 

нижче 98 %, відхід стебел у плутанину не повинен перевищувати 3%, 
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пошкодження стебел, що впливає на вихід волокна – не більше 5%. За 

принципом дії на стрічку стебел льону пристрої для обробки стрічки льону 

можна поділити на три групи: обчісувальні, плющильні, комбіновані. Кожна 

з цих груп, згідно конструктивних особливостей, поділяється на підгрупи. 

Класифікацію таких пристроїв подано на рис. 1.14 [47, 48, 65]. 

 

Рисунок 1.14 – Класифікація пристроїв для обробки стрічки льону 

 

Найбільшого поширення в нашій країні, а також в Білорусії, Росії Чехії, 

Болгарії отримав однобарабанний обчісувальний апарат з обертово-

поступальним рухом гребенів (рис. 1.15) [48]. Він містить затискний 

транспортер 1, призначений для транспортування стебел до обчісуючого 

барабана та виводу їх на стіл розстилання, і обчісуючий барабан. Обчісуючий 

барабан виконаний у вигляді двох дисків 2, з’єднаних між собою осями 5, на 

яких встановлені обчісуючі гребінки, і одного диска 3, розміщеного 

ексцентрично відносно вала барабана 6. Один кінець гребенів з’єднаний за 

допомогою кривошипів 4 з ексцентрично розміщеним відносно вала 6 

диском 3. 
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Для підвищення якості процесу відділення насіння із стрічки стебел 

льону Хайлісом Г.А. та Демидюком М.А. запропоновано перед обчісуванням 

здійснювати процес плющення стрічки, а потім проводити прочісування. Для 

цього було модернізовано обчісуючий барабан льонозбирального комбайна. 

На вході стрічки в барабан на осях гребінок було встановлено кронштейни з 

плющильними вальцями, далі лопаті, а потім гребінки. Під час роботи такого 

пристрою верхня насіннєва частини стрічки піддавалася плющенню 

вальцями, витрушуванню зруйнованих коробочок з насінням лопатями і 

вичісуванню коробочок, які залишилися, гребінками. Така конструкція 

барабана дозволила зменшити втрати насіння, пошкодження стебел та відхід 

стебел у плутанину [38]. 

 

Рисунок 1.15 – Схема обчісуючого пристрою для обробки стрічки 

льону: 1 – затискний транспортер; 2, 3 – диски; 4 – кривошипи; 5 – осі з 

обчісуючими гребінками; 6 – вал 

 

Пристрої обчісуючого типу успішно використовуються на 

льонокомбайнах, льонопідбирачах-молотарках та лініях переробки 

льонотрести [42 – 46, 65 – 68]. Основним недоліком обчісуючих пристроїв є 

значний обрив ними стебел в результаті силового втручання зубів у шар 

стебел. Вони якісно обчісують стрічку льону-довгунця, в якого менша 

кількість коробочок і менша зона їх розміщення в порівнянні з льоном 
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олійним. Під час використання таких пристроїв для льону олійного не 

забезпечується достатня чистота відділення насіннєвої частини і 

спостерігається підвищений відхід стебел у плутанину. 

У Костромському сільськогосподарському інституті був розроблений 

щілинний пристрій для відокремлення коробочок (рис.1.16) [45]. Він 

складається із затискного транспортера 1 і обчісуючої щілини 2. Обчісуюча 

щілина утворюється двома пасами. Робочі вітки встановлені з визначеним 

зазором, меншим за насіннєву коробочку. Розміщена обчісуючи щілина під 

кутом до затискного транспортера. 

 

Рисунок 1.16 – Схема щілинного обчісуючого пристрою для обробки 

стрічки льону: 1 – затискний транспортер; 2 – обчісуючи щілина 

 

Такий пристрій працює за принципом протягування стебел через 

рухому щілину і може бути віднесений до групи обчісувальних пристроїв. 

Перевагою щілинного апарата є простота конструкції, а основним недоліком 

– великі втрати насіння. 

Вальцеві пристрої використовували такі фірми як “Forano” (Канада), 

“Едді” (СРСР) та інші. 

Плющильний пристрій типу “Едді” (рис.1.17) мав широке поширення 

під час снопової технології збирання льону. Цей апарат розрахований на 

обмолот снопів льону по одному. Під час обмолоту його утримували в руках 
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за прикореневу частину. Колова швидкість робочих поверхонь вальців 

становить 4,6 – 5,2 м/с [21]. 

 

Рисунок 1.17 – Схема плющильного пристрою типу „Едді”: 1 – 

притискні вальці; 2 – опорний валець 

 

Для відділення насіннєвої частини із стрічок льону шляхом плющення 

у країнах Західної Європи був поширений багатовальцевий пристрій 

“Freigtag”, схема якого зображена на рис. 1.18 [21].  

 

Рисунок 1.18 – Схема плющильного пристрою “Freigtag”: 1 – 

гвинтовий механізм; 2 – притискні вальці; 3 – опорні вальці 

 

Вальці цього апарата мають дрібнорифлену робочу поверхню, що в 

деякій мірі підвищує ефект плющення. Для попередження поломок рифів і 

пошкодження стебел льону між опорними і натискними вальцями 
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встановлюється гарантований мінімальний зазор. На відміну від апаратів з 

гладкими плющильними вальцями, де приводним у більшості випадків є 

основні вальці, в наведеному апараті приводяться як опорні, так і натискні 

вальці. 

Вальцеві пристрої для обробки стрічки льону характеризуються 

простотою конструкції. Вони не пошкоджують стебел, а забезпечують їх 

плющення, що прискорює процес отримання трести. Однак вони не 

забезпечують потрібну якість відокремлення насіннєвої частини від стебел, 

особливо в товстих стрічках та стеблах, вологість яких більша 15 % із-за 

недостатнього числа проминів. Із збільшенням числа проминів різко зростає 

матеріалоємність конструкції. Насіннєві коробочки і насіння також 

застрягають між стеблами стрічки, для виділення яких потрібні додаткові 

операції прочісування або струшування. 

Покращує процес відділення насіннєвої частини від стебел 

комбінований вальцево-бітерний пристрій (рис. 1.19) [68]. 

 

Рисунок 1.19 – Схема комбінованого вальцево-бітерного пристрою:  

1 – затискний транспортер; 2 – плющильні вальці; 3 – рифлені вальці (бітери) 

 

Плющильні вальці 2 комбінованого пристрою розміщені 

перпендикулярно затискному транспортеру і забезпечують руйнування 

насіннєвих коробочок у стрічці. Бітери 3 розміщені під кутом до затискного 

транспортера і виконують відділення насіння та коробочок від стебел 
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шляхом їх часткового руйнування, зчісування та протрушування стрічки. 

Такий пристрій забезпечує незначні пошкодження і малий відхід стебел у 

плутанину, але значно пошкоджує насіння. Також під час роботи наявне 

утворення намоток на валах бітерів. 

Збільшує число проминів під час обробки стебел льону планетарний 

пристрій. Він містить барабан 1 із вальцями, які вільно обертаються, деку 2 з 

гладкою циліндричною поверхнею, обмежувачі ходу деки 3 і затискний 

транспортер 4 для подачі стебел (рис. 1.20) [69]. 

 

Рисунок 1.20 – Схема планетарного пристрою для обробки стебел 

льону: 1 – барабан; 2 – дека; 3 – обмежувачі; 4 – затискний транспортер 

 

Під час роботи вальці прокочуються по верхівках стебел і руйнують 

насіннєві коробочки. Внаслідок їх багаторазового прокочування по стеблах 

здійснюється якісне відділення насіннєвої частини без пошкодження стебел. 

Відхід стебел у плутанину в 4 рази менший, ніж у обчісуючого пристрою, 

тому що стебла піддаються тільки силам стиску із сторони вальців, а не 

силовому прочісуванню зубами гребінок. Але при використанні такого 

пристрою для обробки стрічки льону олійного, не забезпечується достатньої 

якості відділення насіння. Тому що у льону олійного значно більша кількість 

насіннєвих коробочок ніж у льону-довгунця і найбільша їх кількість 
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розміщена в середині верхівкової частини стрічки стебел. Внаслідок цього, 

коробочки, які знаходяться у верхній частині, ближче до прикореневої, 

проминаються недостатньо. 

Проведений аналіз пристроїв для обробки стрічки льону показує, що на 

даний час не існує пристрою, який би забезпечив якісне відділення 

насіннєвої частини від стебел льону олійного та максимально зберіг стеблову 

частину для подальшої переробки її на волокно. 

 

1.5 Особливості формування та використання ОМД (органо-

мінеральних добрив) 

 

Серед багатьох проблем подолання кризи в сільськогосподарському 

виробництві України важливе місце займає збереження і підвищення 

родючості ґрунтів. Недотримання науково-обґрунтованого співвідношення 

між органічними і мінеральними добривами при їх внесенні в ґрунт, на думку 

ряду авторів, призводить до часткової їх деградації (зменшення гумусу, 

погіршення фізичних властивостей тощо). 

Компенсувати втрати природної родючості неможливо ні новими 

суперінтенсивними сортами і гібридами рослин, в тому числі генетично 

зміненими, ні інформаційними агротехнологіями, ні інтенсивними системами 

захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів [70 – 72].  

Вміст гумусу – головний показник родючості ґрунту. Таке уявлення 

про гумус як джерело родючості не втратило свого змісту і значення на 

сьогодні. Загальний запас гумусу коливається від 6,6 до 35,8 т/га залежно від 

типу ґрунту. Найменший вміст його у підзолистих ґрунтах, найбільший – у 

чорноземах. 

Існує досить поширена точка зору, що для отримання високого врожаю 

достатньо внесення у ґрунт мінеральних речовин, які містять азот, фосфор, 

калій і мікроелементи. Однак, не слід забувати, що родючість визначається і 

рядом інших факторів: необхідний вміст мінеральних і органічних речовин, 
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їх доступність для засвоєння вищими рослинами; оптимальна структура, 

поглинаючий комплекс і реакція ґрунту; достатній вміст вологи і її форми; 

тепловий режим; сприятлива сукупність ґрунтових організмів [73 – 75]. 

Ґрунти Волині гостро потребують органічних і мінеральних добрив, 

проте їх використання на полях і луках за останніх 15 років скоротилося в  

4 – 5 разів через відсутність виробництва різних форм азотних, фосфорних, 

калійних і комбінованих добрив. А це призвело до від’ємного балансу гумусу 

та необхідності розробки альтернативних шляхів компенсації його втрат 

через мінералізацію. Повноцінний урожай сільськогосподарських культур 

без використання добрив в полях сівозміни практично неможливий [76 – 78].  

Мінеральні добрива, незважаючи на свою високу ефективність, тільки 

частково засвоюються рослинами. Згідно з літературними джерелами [79 – 

82], із мінеральних добрив рослини засвоюють біля 50% азоту, до 20% 

фосфору і не більше 60% калію. Нераціональне використання добрив 

негативно вливає на оточуюче середовище, що призводить до зміни складу 

рослин та їх плодів, а також до засолення ґрунтів, аж до ґрунтових вод [78, 

83]. А постійно зростаюча потреба у високоякісних зернових продуктах і 

сировині для харчової промисловості спонукає до пошуку нових видів 

добрив.  

Тому для вирішення агроекологічних проблем, відновлення і 

підвищення родючості ґрунтів Волині особливу увагу слід звернути на 

розширене внесення органічної речовини в ґрунт у формі сучасних 

ефективних ОМД – комплексні добрива, складовими компонентами яких є 

основні елементи мінерального живлення рослин (азот, фосфор, калій), 

мікродобавки і органічна речовина (торф, сапропель, буре вугілля та ін.), які 

об’єднують корисні властивості як органічних, так і мінеральних добрив, але 

не мають недоліків, характерних для кожного з них [84 – 86]. 

До агрономічної природної сировини, що забезпечує розширене 

відтворення родючості ґрунтів, стійке і динамічне зростання врожайності і 
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поліпшення якості продукції відноситься сапропель, запаси якого на Волині 

складають 71,8 млн т, тоді як на території всієї України – 97,2 млн т [87 – 90]. 

Висока якість і ефективність комплексних ОМД дозволяє істотно, 

приблизно в 1,5 – 2 рази понизити дозу їх внесення, що в результаті 

обумовлює скорочення витрат органіки з 30 – 50 т/га до 9 – 18 т/га. 

Виключається також необхідність додаткового внесення мінеральних добрив 

під першу культуру у сівозміні, оскільки ґрунт отримує при внесенні 

комплексного ОМД необхідні елементи живлення для повноцінного урожаю. 

Використання комплексних гранульованих ОМД забезпечує підвищений 

вміст білка та амінокислот [78, 82, 91, 92]. 

Перші спроби виробництва ОМД здійснив у 30-х рр. професор  

 Драгунов С.С. Він запропонував амонізувати торф газоподібним аміаком, а 

незв’язаний гуміновими кислотами надлишок аміаку нейтралізувати 

фосфорною кислотою. Отриманий продукт Драгунов С.С.  назвав 

гумоамофосом [93]. 

У світовій практиці накопичено чимало технологій виробництва ОМД. 

Загалом, технологія виробництва ОМД передбачає підготовку компонентів за 

гранулометричним складом, їх дозування та змішування, грануляцію суміші, 

сушіння, сепарацію й складування гранул [5, 19, 94 – 99]. 

Нині застосовується широкий асортимент ОМД: у Франції – гумобі та 

гумат-рекс, в Угорщині – біогум, в Чехії – вітагум, в Австрії – фольгумон, у 

Німеччині – гумінал [77, 78, 100, 101].  

Гранульовані ОМД мають ряд переваг перед сумішами та компостами 

і, у зв’язку із цим відрізняються більш високою ефективністю, а саме: 

- повноцінність складу (органічні речовини, мінеральні добрива, 

мікроелементи, біологічно активні речовини та ін.) 

- висока механічна міцність гранул, що забезпечує їх 

транспортабельність; 

- відсутність злежування при зберіганні; 

- мають понижену гігроскопічність; 
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- не пилять, що значною мірою покращує гігієну праці обслуговуючого 

персоналу, зменшує забруднення навколишнього середовища; 

- зберігають сипучість, високу міцність та щільність гранул, а це дає 

змогу вносити їх із великою точністю й рівномірністю разом із насінням у 

рядки за допомогою сівалок. Відповідно, знижується вартість внесення туків, 

зменшується кількість проходів висівної техніки по полю; 

- рівномірність й довготривалість дії, яка виключає “опіки” коріння 

рослин навіть при високих дозах внесення у ґрунт; 

- додаткова мобілізація ресурсів поживних речовин самого ґрунту в 

результаті розвитку навколо гранул корисних мікроорганізмів. 

Гранульовані ОМД сприяють накопиченню гумусу й поживних 

речовин у ґрунті, більш ефективно засвоюються рослинами, оскільки 

поживні речовини поступово вимиваються при мінералізації упродовж 

усього вегетаційного періоду, не утворюючи при цьому надмірно високих 

концентрацій [102 – 106]. 

Гранульовані ОМД, у результаті зменшення в 1,5–2 рази поверхні 

гранул, що припадає на мінеральні компоненти, дозволяють знизити 

можливість безпосереднього контакту мінеральних туків із поверхнею 

робочих  органів сільськогосподарських машин і, відповідно, зменшити 

корозійну та  абразивну дію. За даними досліджень Вірясова Г.П. [99], 

порівняно з мінеральними добривами, гранульовані ОМД подовжують 

термін служби робочих органів і бункерів сільськогосподарських машин, 

виготовлених із вуглецевої сталі. 

У композиційній системі гранул ОМД роль безперервної фази 

(матриці) відіграє органічна речовина, а роль дисперсної фази (наповнювача) 

– мінеральні добрива, третім елементом є міжфазний  адгезійний шар – 

продукт взаємодії мінеральних добрив з органічними зв’язуючими і одних з 

одними. Органічна речовина рівномірно розподіляється в об’ємі гранул, 

утворюючи органічний каркас, який запобігає передчасному вимиванню 

поживних речовин із  комірок матриці [107, 108]. 
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Суттєвою особливістю ОМД є те, що при внесенні їх у ґрунт, 

змінюється взаємодія добрив із мікрофлорою. За даними 

досліджень Авдоніна Н.С. [109, 110], при використанні ОМД корені рослин 

пронизують органо-мінеральні гранули і використовують поживні речовини 

безпосередньо із гранул, на відміну від застосування чистих мінеральних 

добрив, гранули яких обминаються коренями рослин. 

Серед трьох основних мінеральних елементів NPK, азоту належить 

провідна роль у підвищенні урожайності  сільськогосподарських культур, що 

обумовлено його надзвичайно важливим значенням у житті рослини. На азот 

припадає 16 – 18% ваги білка, а білкові речовини – головна складова частина 

протоплазми, без якої неможливе життя. 

Для нормального розвитку рослин необхідна достатня кількість 

фосфору, який за своїм значенням поступається лише азоту. Фосфор входить 

до складу протоплазми і є складовою частиною білків, він входить також до 

складу багатьох ферментів, якими регулюються біохімічні процеси 

рослинних і тваринних організмів. За участю фосфорних сполук проходить 

дихання рослин і синтез вуглеводів. Нормальне фосфорне живлення значно 

підвищує урожай сільськогосподарських культур та покращує їх якість, 

сприяє збільшенню фосфору в овочах, плодах, коренеплодах, підвищує 

зимостійкість рослин, прискорює їх розвиток та дозрівання [78, 111 – 113]. 

Калій, як і азот та фосфор, відносять до елементів, що відіграють у 

житті рослин винятково важливу роль. Із усіх зольних елементів, кількість 

калію в рослинах найбільша. Він сприяє активності синтезуючих систем 

рослинної клітковини. Недостатня кількість калію у посушливу погоду 

прискорює в’янення рослин, призупиняє перетворення простих цукрів у 

більш складні, гальмує синтез білка. Калій здійснює вплив на умови азотного 

живлення рослин. Пригнічення, викликані надзвичайно високими дозами 

азоту, ліквідовують підвищенням дози калійних добрив. Вміст калію в 

ґрунтах, залежно від його механічного складу, коливається від 0,7 до 2 – 4% 

[79, 86, 94, 114, 115]. 
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Дослідженнями багатьох вчених встановлено, що включення 

мікроелементів до складу комплексних добрив підвищує швидкість 

проходження біохімічних процесів у живому організмі, сприяє синтезу 

ферментів, вітамінів, а також їх активізації, цим самим сприяючи значному 

зросту урожаю сільськогосподарських культур [86, 116 – 119]. 

Аналіз результатів використання ОМД дозволив зробити висновок, що 

виробництво комплексних гранульованих ОМД на основі сапропелю, торфу, 

і впровадження цих добрив у практику сільськогосподарського виробництва 

підвищують ефективність використання мінеральних туків, зменшують 

втрати при транспортуванні, зберіганні, внесенні в ґрунт та покращують 

фізико-механічні й агробіологічні властивості добрив. 

 

1.6 Загальна характеристика та властивості складових компонентів 

ОМД 

 

Науково-обґрунтований вибір механізмів виробництва ОМД та 

правильно організовані процеси у технологічній схемі неможливі без знання 

фізико-хімічних та механічних властивостей компонентів, оскільки вони 

суттєво впливають як на конструктивні особливості механізмів, так і на 

режими їх роботи. 

Матеріали, які використовуються як органічна речовина для 

виробництва ОМД, можуть сильно відрізнятися як за властивостями та 

походженням, так і за складом. Загальним у їх характеристиці є, перш за все, 

використання завдяки вмісту органічної речовини й елементів живлення, що 

покращують структуру ґрунту та забезпечують рослини поживними 

речовинами. 

Потенційним цінним природнім ресурсом органічної сировини для 

сучасного і перспективного використання в різних галузях народного 

господарства, в тому числі і для виробництва ОМД, є озерні сапропелі. В 
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перекладі із давньогрецької, сапропель – мул, що гниє. За своїми 

властивостями сапропелі наближаються до торфу. 

Сапропель (від грецького saprós — гнилий и pelós — мул, бруд) – це 

донні відкладення прісноводних водойм, продукт фізико-механічної,  

хіміко-біологічної переробки залишків рослинних та тваринних організмів, а 

також неорганічних компонентів біогенного походження, мінеральних 

домішок. Він багатий на біологічно активні речовини – гормони, 

амінокислоти та ін. [120 – 122]. 

Добування й використання сапропелів необхідно розглядати не тільки 

як джерело органічної речовини, але і як можливість відновлення замулених 

озер, покращення їх водного балансу [123 – 126]. 

Сапропель як високоякісне органічне добриво, застосовується для всіх 

типів ґрунтів і всіх видів рослин для збільшення вмісту в ґрунті гумусу, 

сприяє самоочищенню ґрунту від хвороботворних грибів і мікроорганізмів. У 

ґрунті, збагаченому сапропелем, активуються ґрунтові мікроорганізми і 

збільшується більш ніж у 10 разів кількість азотфіксуючих бактерій та інших 

корисних організмів. Використання сапропелевого добрива покращує 

структуру ґрунту, сприятливо впливає на водно-повітряний режим. 

В даний час через нестачу органічної речовини існує помітне 

зменшення родючості ґрунтів, яке не вдається компенсувати за рахунок 

виснажених запасів торфу і недостатньої кількості гною. Тому природні 

поклади можуть стати основним джерелом розширення виробництва 

органічних і ОМД. 

Київською геологорозвідувальною експедицією на Волині проведено 

пошуково-оціночні роботи та детальна розвідка 191 озера загальною площею 

6802,4 га. За даними розвідки, виявлено 63621,9 тис т сапропелів. Суто 

пошуково-оціночні роботи проведені на 115 озерах. Розвідані балансові 

запаси сапропелів становлять 23580,8 тис т. Детальна розвідка проведена на 

96 озерах, балансові запаси сапропелю у яких становлять 40041,1 тис т [76]. 
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Існують різні підходи щодо класифікації сапропелів. Одні 

автори Гільзен К.К., Курзо Н.В. , Рубінштейн А.Я. в основу класифікації 

поклали генетичний принцип, інші ( Титова Є.М., Підопличко А.П.) – 

властивості сапропелевих відкладів. Найбільшу можливість обґрунтувати 

перспективні напрямки використання сапропелів, із врахуванням їх складу та 

властивостей, дає промислово-генетична класифікація, розроблена 

Інститутом торфу АН Білорусі, згідно з якою, сапропелі поділяються на 

чотири групи [80, 81, 117, 121, 122, 127 – 131]: 

- органічні, із вмістом органічної речовини не менше 50%;  

- кремнеземисті, із вмістом органічної речовини менше 50%, решта – 

кремнезем (SIO2) та інші домішки; 

- карбонатні сапропелі, із вмістом органічної речовини не менше 10% і 

карбонату кальцію – більше 15%; 

- змішані сапропелі, із вмістом до 50% органічної речовини та 50% 

інших домішок, переважно кремнезему і карбонатів. 

Основними показниками придатності сапропелевих покладів для 

виробництва добрив є зольність і склад мінеральної частини (кількість 

сполук кремнію, заліза, сірки, карбонатів кальцію) [76, 78, 132, 133]. Згідно 

технічних умов, зольність не повинна перевищувати 50%. 

Органічний сапропель, як добриво, – є більш ефективним порівняно з 

іншими типами. Він містить більш обширний перелік органічних речовин, 

ніж торф. Жодна копалина не має такого високого вмісту азоту, як сапропель. 

Також сапропель відрізняється високою теплоємністю (до  

0,95 кал/г град) [134 – 137]. Безпосередній намив сапропелів на заплавні поля 

давав збільшення врожаю до 64 % [138, 139]. 

Згідно з джерелами [140 – 144], до складу сапропелю входять 

органічні речовини, практично всі необхідні компоненти мінерального 

живлення рослин, а також мікроелементи. За даними Волинської 

агрохімічної лабораторії [78], вміст органічної речовини в сапропелях різних 

родовищ коливається від 34 до 83%, азоту від 1,1 до 4,5%, фосфору від 0,2 до 
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0,3%, калію від 0,3 до 2,1% на суху масу речовини, зольність становить 20 – 

60%, при рН 5,7 – 7,1.  

Основними фракціями органічної речовини сапропелів є гумінові і 

легкогідролізовані речовини, які складають більше половини органічної 

речовини, та інертні, в геохімічному відношенні, важкогідролізовані сполуки 

[78, 79, 93]. 

З фізичної точки зору сапропель являє собою полідисперсну систему, 

в якій більшу частину складають колоїдні фракції розміром не менше 50 мкм. 

Показники дисперсності, що визначаються відношенням вмісту частинок 

розміром не менше 50 мкм до частинок розміром більше 500 мкм, згідно з 

[104, 105, 145, 146], такі: для органічного типу – 13,6; змішаного – 14,5; 

карбонатного 20,6; кремнеземистого – 23,2. 

Велика увага дослідженню властивостей сапропелів приділялась 

вченими Рубінштейном А.Я., Лопотком М.З., Курзом Б.В., Богдановим 

С.В., Мартинсоном А.Г. та ін. [73, 84, 117, 120, 121, 127, 134, 147 – 150]. 

Сапропелі в природному стані є перезволоженими, оскільки їх 

вологість більша повної вологоємності і становить 63 – 97,6%. Тому, 

технологія приготування сапропелевої сировини включає, як правило, 

операції його проморожування й сушіння, а це призводить до зміни його 

фізико-механічних властивостей. 

Густина сапропелів – прямо пропорційна величині зольності і 

коливається в межах: для органічного 1400 – 2100 кг/м , змішаного 1400 – 

1300 кг/м3, карбонатного 1400 – 2900 кг/м3 , кремнеземистого 1400 – 3000 

кг/м3 [76, 90, 105, 151, 152].  

За даними досліджень Рубінштейна А.Я. [127], кут внутрішнього тертя 

сапропелів при швидкому зсуві (без витримки) дуже малий і складає 0,2 – 

2,2, а величина зчеплення 0,02 – 0,2 г/см2; при тому ж навантаженні  

(Р = 0,02 – 0,15 кг/см2), але з витримкою на протязі доби, кут внутрішнього 

тертя збільшився до 2,8 – 12,3, а величина зчеплення досягла 1 – 8 г/см2. 
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Результати аналогічних досліджень, проведених Мартинсоном А.Г. у 

Калінінському торф’яному інституті, свідчать, що при куті внутрішнього 

тертя 14 – 25º величина зчеплення рівна 0,1 – 0,2 кг/см2, а при куті 25 – 35° 

зчеплення рівне 0 [134]. Опір зсуву значно зростає при збільшені питомого 

навантаження, а також при зменшенні вологості сапропелю. Результати 

досліджень сапропелів на опір компресійному стиску показують, що 

сапропель можна значно зменшувати в об’ємі, особливо органічний. Об’ємна 

маса скелета сапропелю у процесі компресійних дослідів зменшувалася в 1,2 

– 2,3 рази. 

Сапропелі володіють високим значенням липкості та клеючої 

здатності, тому відкриваються нові перспективи перед виробництвом і 

застосуванням гранульованих ОМД на його основі. 

Крім того, сапропелі володіють специфічними властивостями: довго 

сохнуть, але при висиханні знову не намокають, а робляться твердими, при 

проморожуванні значно легше віддають воду і набувають рихлості, після 

розморожування, втрачені властивості не відновлюються [153 – 160]. 

Сапропелеві добрива володіють рядом переваг перед іншими видами 

добрив, а саме: 

1. Перед торфом – містить значно обширніший перелік органічних 

речовин, необхідних рослинам. Сапропелі виключно багаті азотом. 

2. Перед іншими компостами тваринного походження сапропель 

містить менше засмічених рослин, не заражений хвороботворними 

бактеріями і флорою. При тривалому зберіганні в упаковці втрат азоту не 

спостерігається. 

3. На відміну від хімічних добрив, екологічно чистий сапропель не 

надає шкідливої токсичної дії на людей і тварин, а навпаки, скорочує вміст 

нітратів, нітриту, солей, важких металів. 

4. Терміни внесення і способи закладення сапропелю в ґрунт не 

відрізняються від термінів і способів внесення інших органічних добрив, але 

є і переваги: при внесенні сапропелю "врозкид" за площею перед оранкою 
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втрат азоту не спостерігається навіть при тривалій затримці оранки. 

5. Термін дії добрива просліджується до 7 років. Сапропелеве добриво 

застосовують для санації і рекультивації ґрунту. 

6. При внесенні до ґрунту – покращує її механічну структуру, 

вологопоглинальну і вологоутримуючу здатність, на 2 – 3 роки дає 

збільшення в ґрунті гумусу, активує ґрунтові процеси. Завдяки повільній 

розчинності речовин, що діють в продукті, забезпечується збалансоване 

харчування рослин всіма елементами живлення. 

7. Слід зазначити, що при спільному використанні мінеральних добрив 

з сапропелем поріг шкідливості важких металів падає, бульби залишаються 

чистими і не нагромаджують важкі метали. 

Основними джерелами азоту при виробництві комплексних добрив, в 

тому числі й ОМД, є аміачна селітра (NH4NO3) та сечовина (СО(NH2)2), 

також може використовуватися сірчанокислий амоній (сульфат амонію). 

Із фосфоромістких компонентів при виробництві ОМД найбільшого 

поширення отримали простий та подвійний суперфосфат (Са(Н2Р04)2·Н20). 

Сировиною для отримання фосфорного борошна чи місцевих фосфорних 

добрив на його основі можуть бути фосфорити малих родовищ та 

рудопроявлень, яких в Україні нараховується близько 360, причому, 

переважна більшість їх розташована в Західному регіоні. В асортименті 

калійних добрив, що випускаються в нашій країні, переважають 

висококонцентровані форми – хлористий калій (понад 80% валового 

виробництва калійних добрив) і 40%-на калійна сіль (4%).  

Із викладеного випливає, що результати досліджень властивостей 

компонентів ОМД, особливо органічної складової (сапропелю), дещо 

відрізняються і є недостатніми. Слід відмітити, що мінеральні добрива в 

процесі транспортування та зберігання також можуть змінювати свої 

властивості, а більшість досліджень з визначення властивостей сапропелів 

проводились на зразках у природному стані. Крім того, сапропелі за своєю 

природою дуже багатоманітні, їхні властивості для різних родовищ можуть 
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значно відрізнятись. Тому, необхідно продовжувати дослідження з 

визначення властивостей як сапропелів, так й інших складових компонентів 

для конкретних родовищ, а також ОМД для вибору раціональних параметрів 

робочих органів машин та механізмів, які необхідні для їх виробництва у 

технологічних лініях. 

 

1.7 Аналіз існуючих методів та засобів грануляції ОМД 

 

Для гранулювання матеріалів у вітчизняній і зарубіжній практиці 

застосовують різні методи та засоби гранулювання матеріалів [161 – 164]. Всі 

процеси гранулювання можна класифікувати наступним чином: із рідкої 

фази – диспергуванням на краплі із подальшою кристалізацією при 

обезводненні або охолоджуванні; із твердої фази – пресуванням з подальшим 

дробленням брикетів до гранул необхідного розміру; із суміші рідкої і 

твердої фаз – агломерацією порошків з подальшим обкочуванням 

агломератів і зміцненням зв’язків між частинками при видаленні рідкої фази; 

із газоподібної фази – конденсацією (десублімацією) з утворенням твердих 

гранул; із суміші рідкої і газоподібної фаз – із здійсненням хімічної реакції; із 

суміші рідкої, твердої і газоподібної фаз – зі здійсненням хімічної реакції. 

Утворення твердих частинок необхідного розміру при гранулюванні 

відбувається або одночасно, або поступово. Тому розрізняють процеси 

гранулювання, що протікають без зміни розмірів частинок в часі; зі зміною 

розміру частинок в часі; або з утворенням нових частинок і зростанням 

наявних частинок.  

В залежності від вимог, що пред’являються до гранулометричного 

складу продукту, дрібні частинки, що отримуються при гранулюванні або 

повертають на повторний  процес (ретурний процес), або не повертають 

(безретурний процес). 

Загальна тенденція розвитку техніки гранулювання тісно пов’язана з 

підвищенням ефективності виробництва і якості продукції. Вибір методу 
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гранулювання залежить від конкретного виробництва. Ефективність процесу 

гранулювання залежить від механізму гранулоутворення, який, у свою чергу, 

визначається способом гранулювання і його апаратурним оформленням. У 

зв’язку з цим методи гранулювання доцільно класифікувати таким чином: 

- гранулювання методом кочення (попереднє утворення агломератів з 

рівномірно змочених частинок або нашарування сухих частинок на змочені 

ядра – центри гранулоутворення, цей процес обумовлений дією капілярно-

адсорбційних сил зчеплення між частинками і подальшим ущільненням 

структури, викликаним силами взаємодії між частинками в щільному 

динамічному шарі, наприклад в грануляторі барабанного типа); 

- гранулювання методом диспергування рідини у вільний об’єм 

(розбризкування рідини, на краплі, приблизно однорідні за розміром, і 

подальша їх кристалізація при охолоджуванні в нейтральному середовищі 

(повітрі, маслі тощо)); 

- гранулювання сухих порошків методом пресування (ущільнення під 

дією зовнішніх сил, засноване на формуванні щільної структури речовини, 

що обумовлене міцними когезійними зв’язками між частинками при їх 

стискуванні, потім отриманий в результаті ущільнення брикет (плитка, 

стрічка) подрібнюється і направляється на розсіювання для відбору 

кондиційної фракції, що є готовим продуктом); 

- гранулювання методом диспергування рідини (пульп, розчинів, 

суспензій і розплавів) на поверхню частинок у зваженому стані полягає в 

імпульсному нанесенні на тверді частинки тонких плівок вихідної речовини і 

кристалізації її за рахунок тепла, що підводиться ззовні, або за рахунок 

відводу тепла, що виділяється; 

- гранулювання методом формування, або екструзії (продавлювання 

пастоподібної маси, що являє собою зволожену шихту, або суміш порошку з 

легкоплавким компонентом, через перфоровані пристрої з подальшим 

сушінням гранул або їх охолодженням.  
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Проаналізувавши усі існуючі методи гранулювання, можна зробити 

висновок, що для формування гранул органо-мінеральних добрив на основі 

сапропелів доцільно застосовувати метод кочення як найбільш простий та 

економічний. 

Процес гранулювання методом кочення складається із стадій: 

- змішування вихідного порошку з частинками ретура та зв’язуючим 

компонентом; 

- утворення гранул з дрібних частинок й подрібнення грудочок; 

- кочення та ущільнення гранул в результаті їх переміщення по 

поверхні апарату; 

- зміцнення зв’язків в результаті переходу рідкої фази в тверду, тобто 

стабілізація гранули, тобто відбувається процес гранулоутворення, 

інтенсивність якого залежить від технології, апаратного забезпечення 

процесу та властивостей продукту. 

На основі даного аналізу було вдосконалено раніше запропоновану 

технологічну схему процесу виробництва гранульованих ОМД (рис. 1.21). 

На всіх стадіях відбувається зміна розподілу частинок за розмірами. 

У роботі [165] було вивчено та систематизовано зв’язки, які виникають при 

утворенні гранули (рис. 1.22). Це дає можливість говорити про те, що 

наслідком дії всіх видів фізико-механічних зв’язків при гранулюванні є 

збільшення щільності (зниження пористості) речовини, що гранулюється, яке 

досягається або ущільненням структури капілярно-пористих тіл при їх 

обкочуванні, пресуванні тощо, або зміною агрегатного стану матеріалу, який 

гранулюється внаслідок кристалізації крапель сплаву або тонких плівок на 

поверхні частинок. 

Гранулятори, в яких відбувається кочення матеріалу, за типом руху 

поверхні діляться на ротаційні, стрічкові та вібраційні. Ротаційні апарати 

бувають барабанні, тарілчасті (дискові), відцентрові, лопатеві. Барабанний 

гранулятор (рис. 1.23) – це горизонтальний або нахилений під кутом 1 – 3° у 

бік вивантаження циліндр із закріпленими на ньому бандажами та 
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шестернею, через яку передається крутний момент від електродвигуна. З 

торців барабан обладнаний завантажувальною 2 і вивантажувальною 7 

камерами, що герметизують робочий об’єм гранулятора. Через 

завантажувальний бункер дозується та вводиться вихідна шихта або сухий 

порошок. В останньому випадку для подачі зв’язуючого компоненту в 

головній частині барабана над шаром матеріалу встановлені розподільники 

рідини. Зволожена шихта гранулюється, а вологий згранульований матеріал 

подається на сушіння через вузол вивантаження. При цьому вихід товарної 

фракції складає 50 – 55%, а міцність гранул змінюється в межах від 1,5 до 2,8 

– 3,0 МПа. 

 

Рисунок 1.21 – Структурна схема технології виробництва органо-

мінеральних добрив (ОР – органічна речовина; N – азотні добрива; Р – 

фосфорні добрива; К – калійні добрива) 
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Рисунок 1.22 – Класифікація зв’язків, які виникають при утворенні 

гранули 
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Рисунок 1.23 – Гранулятор барабанного типу: 1 – обичайка; 2 – лійка 

для завантаження порошку; 3 – розподільник зв’язуючого компоненту; 4 – 

бандаж; 5 – шестерня; 6 – патрубок для відсмоктування парів; 7 – 

вивантажувальна камера; 8 – вікно для підсвічування; 9 – оглядове вікно; 10 

– патрубок для вивантаження гранул; 11 – опорний ролик; 12 – бетонна 

основа; 13 – редуктор; 14 – електродвигун 
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У туковій промисловості широко застосовують розподільник типу 

“пилка” (рис. 1.24), що є трубою 2 із зубчастим жолобом 3. Жолоб 

обладнаний кришкою 1, що запобігає попаданню в нього матеріалу. 

Недоліком таких розподільників є необхідність строго горизонтальної їх 

установки і неможливість регулювання розміру крапель. 

 

Рисунок 1.24 – Розподільник рідини типу “пилка”: 1 – кришка; 2 – 

труба; 3 – зубчастий жолоб 

 

Оскільки для гранулювання коченням не потрібно особливо тонкого і 

однорідного розпилювання рідини, то часто використовують механічні 

форсунки. Всередині барабана діаметром 1,83 м і завдовжки 3,66 м 

приварюються поздовжні листи, зігнуті у вигляді відкритої цифри шість 

(рис.1.25), які створюють декілька відділень, кожне з яких має плоску і 

циліндричну стінки і розділене поперечними секторними перегородками.  

 

 

Рисунок 1.25 – Багатосекційний гранулятор: 1 – обичайка барабану; 2 – 

стінки секції; 3 – бандаж; 4 – кулі; 5 – упор; 6 – опорний ролик 
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Для усунення налипання продукту на внутрішні стінки відділення в 

простір між ними розміщені металеві кулі, які утримуються від падіння 

упорами. При визначеному положенні барабана кулі звільняються від упорів 

і вдаряються об стінки, сприяючи очищенню їх від налиплого матеріалу. 

У промисловості для агломерації частинок кулястої форми 

застосовують апарат, що складається з 17 конусів 1, твірні яких створюють 

кут 68°; вісь барабана при цьому горизонтальна. Діаметри вузьких основ 

конусів поступово зменшуються у напрямку до місця завантаження шихти 

(рис. 1.26).  

 

Рисунок 1.26 – Схема багатоконусного барабану: 1 – конуси; 2 – 

барабан; 3 – завантажувальна горловина 

 

Ступінчасте переміщення матеріалу до місця вивантаження дозволяє 

збільшити площу кочення в порівнянні з площею кочення в гладкому 

барабані [166, 167]. 

Представлені конструкції дозволяють при тих же габаритах 

гранулятора збільшити поверхню кочення, а отже підвищити питому 

продуктивність. 

Для усунення налипання вологого порошку на стінки барабана 

використовують ряд пристроїв: скребки, шнеки, ланцюги, штанги. Введення 

в шар матеріалу шнека 3 дозволяє не лише очищати внутрішню поверхню 

барабана 1, але й інтенсифікувати процес перемішування (рис. 1.27).  

Налипання матеріалу можна уникнути, якщо всередину барабана помістити 

сітчастий барабан, що обертається, або покрити внутрішню поверхню 
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листовою гумою, яка під дією власної ваги може відвисати і руйнувати шар 

налиплого матеріалу. 

 

Рисунок 1.27 – Барабанний гранулятор із лопатевим шнеком: 1 – 

обичайка барабану; 2 – бандаж; 3 – лопатевий шнек; 4 – опорний ролик 

 

Промисловою компанією “Раума-Ренола” (Фінляндія) розроблено АГ 

для виробництва складних добрив (рис. 1.28), конструкція якого є подібною 

до описаної вище конструкції АГ, проте внутрішню поверхню обичайки 

викладено кислотостійкими сталевими пластинами.  

 

Рисунок 1.28 – Амонізатор-гранулятор компанії “Раума-Ренола” 

(Фінляндія): 1 – барабан; 2 – підйомний пристрій; 3 – скребковий пристрій;   

4 – розподільник аміаку 

 

1 

2 

3 
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У роботі [168] запропоновано конструкцію гранулятора, в якому 

суміщаються процеси гранулювання та класифікації (рис. 1.29). Гранулятор 

складається з обичайки 5, яка встановлена на опорній та опорно-упорних 

станціях 3, ковшового механізму 6, що захвачує попередню шихту і 

транспортує її в барабан. Робочі поверхні барабану та ковшів покриті гумою 

8. Простори між обичайкою 5 та гумовою обкладкою 8 заповнюють легко 

текучим матеріалом (водою, піском тощо). При обертанні барабану гума під 

дією, наприклад, води прогинається і нашарований на гуму матеріал 

відривається. 

 

Рисунок 1.29 – Комбінований гранулятор-класифікатор: 1, 7 – 

транспортери; 2 – бандаж; 3 – опорно-упорна станція; 4 – сито;  

5 – обичайка; 6 – ковшовий механізм; 8 – гумова обкладка 

 

Вихідну шихту подають в завантажувальний пристрій транспортером 

7, туди ж поступає дрібна фракція, яку відокремлюють на ситі 4. Товарну 

фракцію гранульованого продукту направляють на сушіння. Вихід товарної 

фракції із гранулятора залежить від розміру отвору кільцевого сита. 

Для здійснення методу кочення застосовують, окрім барабанних, 

тарілчасті (чашкові, дискові) гранулятори. Основною частиною такого 

апарату є диск, що обертається довкола осі, кут нахилу якої до вертикалі 

регулюється. Диск обладнаний бортом. що забезпечує необхідне заповнення 
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7 

8 
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апарату (рис. 1.30) [169]. Для подачі зв’язуючого компоненту над тарілкою 

встановлюють форсунки: для очищення від нашарованого матеріалу – 

скребки. Апарат для герметизації поміщений в кожух, що має патрубки для 

відведення продукту і пари та підведення порошку. Робоча поверхня такого 

апарату, на відміну від робочої поверхні барабана, не бічна поверхня 

циліндра, а торцева, тобто дно тарілки.  

 

Рисунок 1.30 – Схема тарілчастого гранулятора: 1 – тарілка; 2 –кожух 

для герметизації; 3 – форсунка для подачі рідини; 4 – патрубок для 

відсмоктування парів; 5 – оглядове вікно; 6 – патрубок для подачі порошку;  

7 – вал; 8 – механізм для зміни кута нахилу  тарілки; 9 – рама 

 

Конструкція гранулятора повинна бути такою, щоб у ньому можна 

було переробляти якнайбільше матеріалів у відповідності з необхідним 

механізмом і з найменшими витратами, тобто необхідна якість продукту 

повинна забезпечуватися при максимальних питомих продуктивностях. 

Компактність устаткування – це високий вихід продукту, зниження 

капітальних і експлуатаційних витрат, енергомісткості та металомісткості, 

збільшення надійності роботи устаткування (стабілізація режиму й 

запобігання простоїв) – усе це шляхи інтенсифікації роботи грануляторів. 
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2 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

2.1 Обґрунтування конструкції пристрою для обробки верхівкової 

частини стрічки льону 

 

Сучасні технології переробки урожаю льону олійного дозволяють 

забезпечити безвідходне використання як насіннєвої, так і стеблової його 

частин. Під час збирання льону олійного основна складова врожаю – насіння, 

а вторинна – стеблова частина. Технології збирання льону олійного, які 

передбачають отримання насіння і трести для подальшого виділення з неї 

волокна можна розділити на комбайнову і роздільну. У цих технологіях 

необхідно забезпечити паралельне розміщення стебел у стрічці під час 

обробки для зменшення пошкодження насіннєвої та стеблової частин 

врожаю, а також енерговитрат на процес обмолоту стрічки.  

Комбайнова технологія збирання льону олійного передбачає, що 

комбайн здійснює брання стебел, формування стрічки з паралельно 

розміщеними стеблами та її обробку шляхом плющення або обчісування 

верхівкової частини. Стрічка льону після обробки розстилається на полі для 

вилежування. За роздільної технології збирання льону олійного 

послідовність операцій наступна: брання льону льонобралкою та вкладання 

стрічки з паралельно розміщеними стеблами на полі для підсушування. Після 

підсушування стрічку піднімають та обробляють верхівкову частину шляхом 

плющення або обчісування. Після обробки стрічка розстилається на полі для 

вилежування  

Для обробки верхівкової частини стрічки пропонується 

використовувати пристрій (рис. 2.1) [170 – 172], що містить затискні 

транспортери, дисковий затискний транспортер, підвідний стіл із 

спрямовувачами, барабан, струшувач, накопичувач та вивантажувальний 

транспортер. Підвідний стіл, барабан та струшувач послідовно розміщені 

вздовж затискних транспортерів. Накопичувач з вивантажувальним 

транспортером у нижній частині  встановлено під барабаном та струшувачем. 
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Осі обертання барабана та дискового затискного транспортера розміщені на 

одній горизонтальній лінії. Барабан та дисковий затискний транспортер 

виконані з можливістю обертання в одну сторону, причому кутова швидкість 

обертання барабана більша за кутову швидкість обертання дискового 

затискного транспортера.  

 

   

 

Рисунок 2.1 – Пристрій для обробки верхівкової частини стрічки 

льону: 1, 2 – затискні транспортери; 3 – дисковий затискний транспортер; 4 – 

підвідний стіл; 5 – барабан; 6 – струшувач; 7 – накопичувач; 8 – 

вивантажувальний транспортер; 9 – рухома рама; 10 – ролики; 11 – 

спрямовувачі; 12 – гідроциліндр; 13 – диски; 14 – приводний вал; 15 – вальці; 

16 – опорна поверхня; 17 – вставки 

 

Барабан складається з двох вертикальних дисків, що розміщені на 

приводному валу. До дисків по периферії прикріплені підшипникові вузли, в 

яких розміщено горизонтальні осі обертання вальців. Вальці виготовлені з 

прогумованою поверхнею та утворені боковими частинами циліндричної 

форми та середньою робочою частиною гіперболоїдної форми. Середньою 

робочою частиною гіперболоїдної форми вальці діють на верхівкову частину 

стрічки льону, що забезпечує її обмолочування. Над барабаном встановлена 

опорна поверхня, що виконана прогумованою з внутрішньої сторони. Між 

вальцями передбачено вставки, що кріпляться до дисків, зазор між якими та 

вальцями усуває можливість проходження лляного вороху всередину 
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барабана. Кожна вставка виконана з накопичувальною коміркою, яка 

розміщена на вставці зі сторони входження вставки у робочу зону барабана 

під час його обертання. Робоча зона барабана визначається кутом обхвату 

барабана опорною поверхнею. У пристрої забезпечено зміну величини зазору 

між опорною поверхнею та барабаном від найбільшого значення на початку 

робочої зони барабана до найменшого значення у кінці робочої зони 

барабана. Також передбачено можливість регулювання величини зазору між 

опорною поверхнею та барабаном. Струшувач являє собою горизонтальний 

приводний вал з лопатками, що розташований паралельно затискному 

транспортеру. Барабан та струшувач розташовані на рухомій рамі з 

роликами, що виконана з можливістю переміщення спрямовувачами за 

допомогою гідроциліндра у напрямку, який перпендикулярний напрямку 

руху стрічки льону затискними транспортерами. 

Під час роботи пристрою необмолочена стрічка стебел льону зі 

сторони гузирів затискається затискним транспортером та підводяться ним 

до дискового затискного транспортера. На цьому етапі верхівкова частина 

стебел  переміщується підвідним столом до барабана. Далі гузиреві частини 

стебел спрямовуються в дисковий затискний транспортер, де обертаються 

разом з ним. На цьому етапі верхівкова частина стебел спрямовується з 

підвідного стола в зазор між опорною поверхнею та барабаном. Вальці 

притискають верхівкову частину стебел до опорної поверхні та 

перекочуються внаслідок контакту з стеблами. У результаті дії вальців на 

насіннєві коробочки під час обертання барабана відбувається їх руйнування. 

Гіперболоїдна форма середньої робочої частини вальців дозволяє врахувати 

зміну товщини стрічки льону в межах верхівкової частини, що сприяє 

повному обмолоту стрічки без пошкодження насіння. Поодинокі насіннєві 

коробочки, які можуть розміщуватися на стеблах поза дією середньої робочої 

частини вальців, руйнуються внаслідок контакту з їх боковими частинами, 

що циліндричної форми. Циліндрична частина вальців також забезпечує 

плющення стебел у стрічці, що створює сприятливі умови для вилежування 
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трести. Лляний ворох, що утворюється під час руйнування насіннєвих 

коробочок, опиняється на вставках, де накопичується у накопичувальних 

комірках під час повороту вставки з барабаном у межах робочої зони 

барабана. Розміщення лляного вороху у накопичувальних комірках зменшує 

попадання частинок вороху в зазор між вальцями та вставками під час 

переміщення вальців робочою зоною барабана. Наявність накопичувальних 

комірок також зменшує пошкодження насіння, що можливе внаслідок 

багаторазової дії вальців на нього. З комірок ворох зсипається у накопичувач 

в результаті обертання барабана після виходу вставки з робочої зони 

барабана. Величина зазору між барабаном та опорною поверхнею змінюється 

від найбільшого значення на початку робочої зони барабана до найменшого 

значення у кінці його робочої зони, що необхідно для ущільнення верхівкової 

частини стебел для ефективного проходження процесу обробки стрічки без 

пошкодження насіння. Стебла, що вийшли з дискового затискного 

транспортера, спрямовуються у другий затискний транспортер, яким 

переміщуються вздовж осі обертання струшувача. Лляний ворох, що 

залишився на стеблах, за допомогою ударної дії лопаток струшувача по 

верхівковій частині стебел, переміщується в накопичувач. Ворох 

вивантажується з накопичувача вивантажувальним транспортером. 

Обмолочені стебла затискним транспортером виводяться з пристрою.  

У пристрої передбачена можливість зміни положення барабана та 

струшувача відносно затискних транспортерів. Якщо льон короткостебловий, 

тоді рухому раму з барабаном та струшувачем за допомогою гідроциліндра 

наближають до затискних транспортерів. Якщо ж льон довгостебловий, тоді 

рухому раму віддаляють від затискних транспортерів. Таке регулювання 

положення барабана та струшувача відносно затискних транспортерів 

дозволяє забезпечити сприятливі умови для ефективного перебігу процесу 

обробки стрічки льону без втрати та пошкодження насіння. 

Пристрій може бути застосований для обробки стрічки льону олійного 

та льону довгунця шляхом плющення як вузол льонозбирального агрегату чи 
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входити до складу технологічних ліній первинної переробки льону як 

стаціонарна машина. Запропонована конструкція пристрою дозволяє 

забезпечити ефективне виконання технологічного процесу обробки 

верхівкової частини стрічки льону без пошкодження насіння та стебел за 

рахунок врахування параметрів стрічки, а також зменшити відхід стебел у 

ворох, що спрощує його подальшу переробку.  

 

 

2.2 Встановлення взаємозв’язку між конструктивними параметрами 

барабана та параметрами стрічки льону 

 

Розглянемо процес обробки верхівкової частини стрічки льону шляхом 

плющення насіннєвих коробочок у запропонованому пристрої [173 – 176]. 

Для спрощення розрахунків приймемо, що внутрішній радіус опорної 

поверхні має стале значення на розглядуваному елементі поверхні. Процес 

плющення стрічки льону розпочинається у момент, коли валець її наздоганяє. 

Це досягається за рахунок того, що кутова швидкість обертання барабана з 

вальцями   є більшою за кутову швидкість обертання затиснутої у 

дисковому транспортері стрічки. Під час плющення верхівкової частини 

необмолоченої стрічки льону валець діє на шар матеріалу по дузі AC       

(рис. 2.2 а). З усіх точок шару матеріалу, що контактує з вальцем, у найменш 

вигідних умовах захвату знаходиться точка A  (у площині рисунка). Тому 

визначимо умову захвату саме цієї точки стрічки льону. Валець починає 

контактувати з шаром матеріалу, коли його наздоганяє (точка A ). Позначимо 

товщину шару (стрічки) до затягування AB H , а товщину шару після 

проходження вальця CD h . Від дії сили P  тиску вальця на стрічку виникає 

сила тертя 
1F  між вальцем та матеріалом і сила 

2F  між шаром матеріалу та 

криволінійною поверхнею опорної поверхні. Умова затягування верхівкової 

частини стрічки стебел у простір між криволінійними поверхнями вальця та 

опорної поверхні має вигляд: 
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1 2cos( ) sin( )F F P       ,                                   (2.1) 

де   – кут захвату стрічки вальцем, град.; 

  – кут між радіусами, що опущені з центра обертання O  до центра 

обертання вальця 
1O  та точки контакту вальця з матеріалом A , град. 

Сили тертя 
1F  та 

2F  визначаються наступним чином: 

1 1F f P  та 
2 2F f N ,                                          (2.2) 

де 
1f , 

2f  – коефіцієнти тертя стрічки льону олійного по криволінійних 

поверхнях, відповідно, вальця та опорної поверхні; 

N  – нормальна реакція опорної поверхні, Н.  

Якщо прийняти, що шорсткість криволінійних поверхонь вальця та 

опорної поверхні однакова, то коефіцієнти тертя теж однакові і рівні 

тангенсу кута тертя 
1 2 ( )f f tg   .  

Нормальна реакція опорної поверхні: 

1cos( ) sin( )N P F       .                            (2.3)  

 

                                а                                                            б      

Рисунок 2.2 – Розрахункова схема: а – барабана; б – до визначення 

коефіцієнта ущільнення стрічки льону   

 

Підставляючи значення 
1F , 

2F  та N  у нерівність (2.1), після 

перетворень отримаємо: 
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22 ( )cos( ) ( )sin( ) sin( )Ptg Ptg P            .         (2.4) 

Провівши скорочення та тригонометричні перетворення, матимемо: 

(2 ) ( )tg tg     або 2    .                         (2.5) 

При виконанні умови (2.5) верхівкова частина стрічки льону буде 

затягуватися у простір між криволінійними поверхнями вальця та опорної 

поверхні.  

Визначимо початкову товщину стрічки H , за якої валець не буде 

просовувати стебла вперед, утворюючи перед собою валок, а буде 

забезпечене плющення стрічки. Залежність для визначення внутрішнього 

радіуса опорної поверхні OB R  запишемо наступним чином: 

cos( ) cos( )BR H r r      ,                             (2.6) 

де 
Br  – зовнішній радіус вальця, м; 

r  – відстань між осями обертання O  та 
1O , м.  

З трикутника 
1OO A  за теоремою косинусів отримаємо: 

2 2 2( ) 2 ( )cos( )Br r R H r R H      .                        (2.7) 

З виразу (2.7) визначимо cos( ) : 

2 2 2( )
cos( )

2 ( )

Br R H r

r R H


  



.                                  (2.8) 

Підставляючи вираз (2.8) у (2.6) та враховуючи, що кут ( )   не має 

перевищувати значення кута 2  (у випадку визначення максимально 

допустимої товщини стрічки для забезпечення її затягування між вальцем та 

опорною поверхнею буде ( ) 2    ), після перетворень матимемо:  

2 2 2( )
cos(2 )

2( )

B
B

r R H r
R H r

R H


  
  


.                        (2.9) 

Після перетворень виразу (2.9), отримаємо квадратне рівняння: 

2 2 22 ( cos(2 ) ) ( 2 cos(2 )) 0B B BH H r R R r r r R        .      (2.10) 

Розв’язуючи квадратне рівняння (2.10) відносно H , отримаємо: 

2 2 2

1,2 cos(2 ) (cos (2 ) 1)B BH R r r r      .               (2.11) 
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Серед значень 1,2H  (коренів квадратного рівняння (2.10)) вибираємо те, 

що забезпечує технологічну можливість формування стрічки товщиною H  в 

реальних умовах та виходячи з конструктивних міркувань. За максимально 

допустимим значенням товщини стрічки H  визначається зовнішній радіус 

вставки молотильного барабана OA R H  .   

З виразу (2.9) також можна визначити необхідний мінімальний радіус 

вальця при заданій товщині шару H , який необхідний для  затягування 

стрічки у простір між вальцем та опорною поверхнею: 

2 2 22 ( )cos(2 ) ( ) 0B Br r R H R H r      .                 (2.12) 

Розв’язуючи квадратне рівняння (2.12) відносно 
Br , отримаємо: 

2 2 2

1,2 ( )cos(2 ) ( ) (cos (2 ) 1)Br R H R H r       .        (2.13) 

Серед значень 1,2Br  (коренів квадратного рівняння (2.12)) вибираємо те, 

яке можливо забезпечити з конструктивних міркувань.  

Розглянемо елемент стрічки льону, що визначається кутом d  (на   

рис. 2.2 б – елемент заштрихований). Припустимо, що під час переміщення 

елемента стрічки з положення І у положення ІІ (на цій ділянці валець 

контактує з елементом стрічки d ) кут d const  . Крім того, врахуємо, що 

ширина верхівкової частини стрічки (елемента стрічки d ), яка контактує з 

вальцем, теж під час ущільнення не змінюється. Таким чином, ущільнення 

стрічки відбувається лише за її товщиною, тобто в радіальному напрямку. 

Враховуючи зазначене, визначимо максимальне ущільнення стрічки льону 

після проходження вальця: 

Bh R r r   .                                          (2.14) 

Ущільнення стрічки льону можна характеризувати коефіцієнтом 

ущільнення, який показує в скільки разів ущільнено шар матеріалу: 

2 2 2cos(2 ) (cos (2 ) 1)B B

B

R r r rH
k

h R r r

    
 

 
.               (2.15) 
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Провівши відповідні перетворення у виразі (2.15), отримаємо 

залежність для знаходження внутрішнього радіуса R  опорної поверхні, що 

при заданих параметрах 
Br , r  та   дозволить забезпечити необхідне 

ущільнення стрічки льону (конструктивні параметри 
Br  та r  є незмінними у 

запропонованій конструкції, а зазор між опорною поверхнею та вальцями 

можна змінювати, змінюючи R ):  

2 2 2( ) cos(2 ) (cos (2 ) 1)

1

B B Bk r r r r r
R

k

     



.              (2.16) 

На рис. 2.3 представлена залежність внутрішнього радіуса опорної 

поверхні від коефіцієнта ущільнення (у виразі (2.16) приймали знак “−”), яка 

показує, що для більшого ущільнення стрічки необхідно зменшувати 

внутрішній радіус опорної поверхні.  

Отримані залежності дозволяють обґрунтувати раціональні 

конструктивні параметри запропонованого пристрою та пов’язати їх з 

параметрами стрічки льону. 

 

 

Рисунок 2.3 – Залежність внутрішнього радіуса опорної поверхні R  від 

коефіцієнта ущільнення k  (при  = π/8; 
Br = 0,05 м; r = 0,5 м) 
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2.3 Обґрунтування конструктивних параметрів опорної поверхні 

пристрою для обробки верхівкової частини стрічки льону  

 

Складові лляного вороху під час обмолочування стрічки опиняються 

на вставках барабана. Внаслідок обертання барабана ворох переміщується 

поверхнею його вставок, що може призводити до накопичення частинок 

матеріалу поблизу вальців та спричиняти їх заклинювання. 

Визначимо значення граничного кута 
o   повороту барабана, за 

якого частинка матеріалу A  (частинка лляного вороху), яка розміщена на 

вставці барабана, перебуватиме у стані відносного спокою, тобто не буде 

ковзати вниз [177]. Це можливо за умови, якщо усі сили, що діють на 

частинку під час обертання барабана, будуть взаємно врівноважені. 

Розглянемо рівновагу частинки матеріалу на вставці барабана у двох 

положеннях (рис. 2.4): перший випадок – частинка розміщена на вставці у 

першій половині робочої зони барабана (в межах опорної поверхні), квадрант 

I ; другий випадок – частинка розміщена на вставці у другій половині 

робочої зони барабана, квадрант II . Робоча зона барабана визначається 

кутом   охоплення опорною поверхнею барабана. На частинку матеріалу у 

двох випадках діють: сила ваги mg  (де m  – маса частинки матеріалу, кг; g  – 

прискорення вільного падіння, м/с2), що спрямована вздовж вертикалі вниз; 

сила реакції N  поверхні вставки барабана, що спрямована вздовж радіуса 

OA , Н; сила тертя mpF , що спрямована по дотичній до поверхні вставки, Н; 

відцентрова сила інерції переносного руху 2m r  (де   – кутова швидкість 

обертання барабана, с-1; r  – зовнішній радіус вставки барабана, м), що 

спрямована вздовж радіуса OA . 

Початком рухомих координат будемо вважати точку A  та спрямуємо 

вісь AX  перпендикулярно до радіуса OA  у напрямку можливого 

переміщення частинки, а вісь AY – паралельно. Для того, щоб частинка 

перебувала у стані рівноваги, необхідно щоб сума проекцій сил на осі AX  та 
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AY  була рівною нулю. Таким чином, рівняння рівноваги для двох випадків 

матимуть вигляд: 

0

2

0

sin 0;

cos 0.

mpmg F

m r N mg



 

  


   

                                     (2.17) 

 

а                                                                    б  

Рисунок 2.4 – Розрахункова схема вставок барабана: а – частинка 

матеріалу, що розміщена на вставці в квадранті I; б – частинка матеріалу, що 

розміщена на вставці в квадранті II 

 

З першого рівняння системи (2.17) визначимо силу N , враховуючи, що 

mpF fN : 

0sin /N mg f ,                                           (2.18) 

де f  – коефіцієнт тертя лляного вороху по поверхні вставки барабана.  

Оскільки коефіцієнт тертя f tg  (де   – кут тертя лляного вороху по 

поверхні вставки барабана, град.), відповідно з рівняння (2.18) отримаємо: 

0sin cos /sinN mg    .                                     (2.19) 

Підставляючи значення сили N  у друге рівняння системи (2.17), після 

перетворень матимемо: 

2 0 0 0cos sin sin cos sin( )

sin sin
m r mg mg

     


 

  
  

 
,  

2

0sin( ) sin /r g     ,                                          (2.20) 

звідки   
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2

0 arcsin sin
r

g


  

 
   

 
.                                        (2.21) 

За допомогою виразу (2.21) побудовані графічні залежності ( )   при 

різних значеннях r  (рис. 2.5). Аналіз графічних залежностей показує, що 

значення граничного кута 
0  значно менше за значення кута / 2 . Тому, під 

час обертання барабана частинки лляного вороху будуть переміщатися 

вставками у напрямку вальців. Якщо у квадранті I  негативного впливу від 

накопичення лляного вороху поблизу вальців спостерігатися не буде, що 

зумовлено напрямком їх обертання, то у квадранті II  накопичення вороху 

поблизу вальців, може призводити до їх заклинювання внаслідок затягування 

вороху в зазор між вальцями та вставками барабана. Для усунення цього 

недоліку, на вставках барабана передбачені накопичувальні комірки для 

вороху. Наявність накопичувальних комірок також зменшить пошкодження 

насіння, що можливе під час багаторазової дії вальців. Комірки  розташовані 

на вставках зі сторони входження вставки у робочу зону барабана. 

 

 

Рисунок 2.5 – Графічні залежності граничного кута 
0  від кутової 

швидкості обертання барабана   при /8  : 1 – зовнішній радіус вставки 

барабана   r  = 0,5 м; 2 – зовнішній радіус вставки барабана r  = 0,54 м; 3 – 

зовнішній радіус вставки барабана r  = 0,58 м 
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Розглянемо переміщення частинки лляного вороху вставкою барабана 

у квадранті ІІ при 
0   (рис. 2.6) [178]. На частинку матеріалу будуть діяти 

сила ваги mg  та сила реакції зі сторони вставки, яка розкладається на 

нормальну складову N  та силу тертя mpF . Позначимо через   кутове 

переміщення частинки матеріалу в абсолютному русі. Тоді рівняння руху 

частинки в проекціях на дотичну та нормаль до циліндричної поверхні 

вставки матимуть вигляд:  

2

2

2

sin ;

cos ,

d
mr mg sfN

dt

d
mr mg N

dt








  




       

                                      (2.22) 

d
s sign

dt




 
  

 
,                                            (2.23) 

де 
d

sign
dt




 
 

 
 – кусково-постійна функція, що визначає значення 

величини s .  

Так 1s  , якщо 0
d

dt


   (частинка матеріалу рухається швидше, ніж 

відповідна точка вставки); 1s   , якщо 0
d

dt


   (частинка матеріалу 

рухається повільніше, ніж відповідна точка вставки); 0s  , якщо 0
d

dt


   

(частинка матеріалу рухається з однаковою кутовою швидкістю із вставкою). 

Далі розглядатимемо випадок, коли 0
d

dt


  , тобто частинка 

матеріалу рухається поверхнею вставки барабана швидше, ніж він 

обертається. Визначивши силу N  з другого рівняння системи (2.22) та 

підставивши її у перше рівняння системи (2.22), після перетворень 

отримаємо: 



 71 

22

2
sin cos

d d
r g sf g r

dt dt

 
 

  
       

.                          (2.24) 

  

 

Рисунок 2.6 – Розрахункова схема до визначення кута відриву 
B  

 

Для розглядуваного випадку після інтегрування рівняння (2.24), кутова 

швидкість частинки матеріалу згідно [179] визначається за виразом: 

 
0,5

2 2

12

2
3 sin (1 2 )cos

(1 4 )

fd g
c e f f

dt r f


    


,                 (2.25) 

 0 02 2 ( )2

1 06 sin 1
f f

c e f f e
    

   ,                           (2.26) 

де 
1c  – стала інтегрування.  

Підставляючи вираз (2.25) у друге рівняння системи (2.22), після 

перетворень матимемо: 

2 2

12

2
cos 3 sin (1 2 )cos

1 4

fN
g c e f f

m f

  
 

        
.         (2.27) 

Визначимо значення кута  , при якому частинка матеріалу відірветься 

від поверхні вставки барабана. Це матиме місце при 0N  . Оскільки 

розв’язок рівняння (2.27) відносно   ускладнений, тому побудуємо графічну 

залежність ( )
N

m
  (рис. 2.7). Точці відриву частинки матеріалу від вставки 
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відповідає значення кута 
B , при якому функція ( )

N

m
  перетинає вісь  , 

тобто ( ) 0B

N

m
  . 

 Відрив частинки матеріалу від поверхні вставки не бажаний в межах 

робочої зони барабана, оскільки це ускладнить процес обмолоту стрічки та 

буде призводити до пошкодження насіння внаслідок багаторазової дії 

вальців. Враховуючи зазначене, для перебігу процесу обмолоту без 

пошкодження насіння необхідно, щоб виконувалася умова / 2B  . Для 

досліджуваних значень  , r  та   кут відриву частинки матеріалу від 

поверхні вставки знаходиться в діапазоні 
B = 49 – 58º (

B = 0,86 – 1,02 рад.). 

Таким чином, кут обхвату опорною поверхнею барабана має бути не більше 

2 B  = 98 – 116º.  

 

 

Рисунок 2.7 – Графічні залежності ( )
N

m
  при /8  : 1 – при r  = 0,5 

м та   = 3,5 с-1; 2 – при r  = 0,5 м та   = 4 с-1; 3 – при r  = 0,5 м та   = 4,4 с-1   
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2.4 Обґрунтування конструктивних та кінематичних параметрів 

пристрою для обробки верхівкової частини стрічки льону  

 

Якість обробки верхівкової частини стрічки льону шляхом плющення 

залежить від товщини стрічки, врожайності льону олійного, кінематичних та 

конструктивних параметрів пристрою. У запропонованому пристрої опорна 

поверхня розміщена над барабаном, що спрощує її конструкцію, оскільки при 

розташуванні опорної поверхні під барабаном, необхідно було б його 

обладнувати гнучкими елементами чи лопатками для вивантаження лляного 

вороху, а це створювало б можливість намотування стебел на барабан та 

погіршувало б умови перебігу технологічного процесу.  

Одними з основних конструктивних параметрів пристрою є кут 

обхвату барабана опорною поверхнею   та величина зазору між опорною 

поверхнею та вставкою барабана. Для кута обхвату має виконуватися умова 

  , що зумовлена конструктивними особливостями запропонованого 

пристрою. З іншої сторони, чим більше значення кута обхвату  , тим більше 

вимолот, внаслідок зростання тривалості перебування необмолоченої стрічки 

льону в робочій зоні барабана. Збільшення значення кута обхвату дозволяє 

зменшити кутову швидкість обертання барабана, чим досягається зменшення 

пошкодження стебел та насіння, крім того, усувається можливість 

витягування окремих стебел із затискного транспортера та їх намотування на 

барабан.  

Величина зазору між опорною поверхнею та вальцями барабана 

змінюється від найбільшого значення 
Ih  на початку входження 

необмолоченої стрічки у робочу зону барабана (на рис. 2.8 положення I ) до 

найменшого значення 
IIh  у кінці робочої зони (на рис. 2.8 положення II ). 

Величина зазору залежить від необхідного ступеня ущільнення верхівкової 

частини стрічки для ефективного проходження процесу її обробки шляхом 

плющення.  
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Визначимо зміну внутрішнього радіуса опорної поверхні в межах 

робочої зони барабана [180]. Нехай зміна внутрішнього радіуса опорної 

поверхні R  описується рівнянням спіралі Архімеда (у полярних 

координатах): 

( ) II AR R t   ,                                            (2.28) 

де 
IIR  – найменший внутрішній радіус опорної поверхні в межах 

робочої зони барабана (положення II ), що визначається 
II B IIR r r h   , м; 

r  – відстань між осями обертання O  та 
1O , м; 

Br  – зовнішній радіус вальця, м; 

IIh  – товщина стрічки льону під час її ущільнення у положенні II , що 

рівна найменшому значенню величини зазору між опорною поверхнею та 

барабаном (
IIh CD ), м; 

At  – коефіцієнт рівняння спіралі Архімеда, що визначається 

I II
A

R R
t




 , м/рад.; 

IR  – найбільший внутрішній радіус опорної поверхні на початку 

робочої зони барабана (положення I ), що визначається
I B IR r r h   , м; 

Ih  – товщина стрічки льону під час її ущільнення у положенні I , що 

рівна найбільшому значенню величини зазору між опорною поверхнею та 

барабаном (
Ih AB ), м; 

  – кут обхвату барабана опорною поверхнею (кут спіралі Архімеда), 

що відраховується у напрямку з положення II  до положення I  (з кінця 

робочої зони до її початку), рад. 

Враховуючи зазначене, після перетворень отримаємо рівняння зміни 

внутрішнього радіуса опорної поверхні: 

( ) B II AR r r h t     ,                                             (2.29) 

I II
A

h h
t




 .                                                       (2.30) 
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Рисунок 2.8 – Розрахункова схема барабана пристрою 

 

Товщина стрічки льону під час її ущільнення у положеннях I  та II  (на 

початку та в кінці робочої зони барабана): 

I

I

H
h

k
  та 

II

II

H
h

k
 ,                                          (2.31) 

де H  – початкова товщина стрічки льону у верхівковій її частині перед 

контактом з вальцями барабана, що визначається як різниця між внутрішнім 

радіусом опорної поверхні та зовнішнім радіусом вставки між вальцями 

барабана, м; 

Ik  та 
IIk  – відповідно, коефіцієнт ущільнення стрічки у положеннях I  

та II  (на початку та в кінці робочої зони барабана). 

Підставляючи вирази (2.31) в залежності (2.29) та (2.30), отримаємо: 

( ) B A

II

H
R r r t

k
     ,                                      (2.32) 

( )II I
A

I II

H k k
t

k k


 .                                             (2.33) 

Визначимо час, за який дисковий затискний транспортер поверне 

стрічку льону на кут обхвату   барабана опорною поверхнею: 

m

t



 ,                                                     (2.34) 

де 
m  – кутова швидкість обертання дискового затискного 

транспортера пристрою, с-1. 
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За час t  вальці барабана мають здійснити достатню кількість проходів 

n  через один і той самий елемент стрічки льону для забезпечення повного її 

обмолоту. Кількість проходів n  вальців через один і той самий елемент 

стрічки льону для її обмолоту визначається експериментальним шляхом. 

Враховуючи зазначене, вираз для визначення кутової швидкості 

обертання барабана, що необхідна для забезпечення встановленої кількості 

проходів n  вальців через стрічку за час t , матиме вигляд: 

2 ( 1) /n p

t

 


 
 ,                                         (2.35) 

де n  – кількість проходів вальців барабана через один і той самий 

елемент стрічки льону в межах робочої зони барабана, що визначається 

кутом  ; 

p  – кількість встановлених на барабані вальців, шт.  

Підставляючи час t  у вираз (2.35), після перетворень отримаємо 

залежність, що встановлює співвідношення між кутовими швидкостями 

барабана та дискового затискного транспортера з врахуванням 

конструктивних параметрів барабана: 

2 ( 1)
1 m

n

p


 



 
  
 

.                                      (2.36) 

Залежність (2.36) отримана за умови, що перший та останній проходи 

вальців через один і той самий елемент стрічки льону відбуваються в крайніх 

точках опорної поверхні (робочої зони барабана), тобто у положеннях I  та 

II . 

Товщина верхівкової частини стрічки льону олійного неоднакова і 

залежить від розгалуження суцвіть та врожайності. Обмолочування стрічки 

вальцями циліндричної форми не забезпечить обмолочування насіннєвих 

коробочок у нижній та верхній частинах суцвіть, де менша розгалуженість та 

незначна кількість насіннєвих коробочок. Крім того, така форма вальців буде 

призводити до пошкодження насіння у середній частині суцвіть, де 
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розгалуженість найбільша та кількість насіннєвих коробочок також 

найбільша, відповідно, більша товщина стрічки.  

Для створення сприятливих умов для обмолочування стрічки льону 

олійного необхідно, щоб під час обґрунтування форми вальців була 

врахована розгалуженість суцвіть та розподіл насіннєвих коробочок, тобто 

зміна товщини стрічки у верхівковій частині.  

У результаті проведення експериментальних досліджень була 

визначена товщина стрічки олійного льону сорту Лірина в межах верхівкової 

частини [180]. Аналіз експериментальних даних показав, що дослідні точки 

розташовуються по параболі.  

Для отримання рівняння параболи, яке описує зміну товщини стрічки 

льону у межах верхівкової частини, скористаємося методом найменших 

квадратів.  

Згідно з методом коефіцієнти рівняння параболи 2( )H l al bl c    (де 

l  – довжина верхівкової частини, яка відраховується в напрямку від верхівки 

стебел до гузирів, см) визначається таким чином [181]: 

4 3 2 2

1 1 1 1

N N N N

i i i i i

i i i i

l a l b l c l H
   

     
       

     
    ;                       (2.37) 

3 2

1 1 1 1

N N N N

i i i i i

i i i i

l a l b l c l H
   

     
       

     
    ;                       (2.38) 

2

1 1 1

N N N

i i i

i i i

l a l b Nc H
  

   
     

   
   ;                            (2.39) 

де a , b , c  – коефіцієнти рівняння параболи; 

il , 
iH  – відповідно, довжина та товщина верхівкової частини стрічки в 

i -ій точці, см; 

N  – число експериментальних точок. 

Після підставлення експериментальних даних у систему лінійних 

рівнянь (2.37)-(2.39) та її розв’язку, отримаємо значення коефіцієнтів a , b , c . 
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Рівняння параболи, яке описує зміну товщини стрічки у верхівковій частині 

(при кількості стебел у стрічці 
cmn = 1000 шт./пог. м), має вигляд: 

2( ) 0,01 0,236 3,821H l l l    .                              (2.40) 

Залежність для визначення радіуса вальця барабана після врахування 

рівняння (2.40) матиме вигляд:  

2 2 2( ) ( ( ))cos(2 ) ( ( )) (cos (2 ) 1)Br l R H l R H l r       ,       (2.41) 

де   – кут тертя стрічки льону олійного по поверхні робочих органів, 

град.  

Залежність (2.41) – це рівняння твірної вальця в межах його робочої 

зони. Обертаючи криву (рис. 2.9 а), яка задається рівнянням твірної вальця, 

навколо осі, отримаємо об’ємну фігуру (рис. 2.9 б), яка визначає форму 

робочої зони вальця.  

     

                                         а                                                     б  

 

Рисунок 2.9 – Графік твірної вальця та форма його робочої зони: а – 

крива твірної вальця (при   = π/8; R  = 57 см; r  = 50 см; l  = 30 см); б – 

форма робочої зони вальця    

 

 

 



 79 

2.5 Дослідження процесу вивантаження лляного вороху з 

накопичувальних комірок вставок барабана 

 

Для накопичення лляного вороху на вставках барабана передбачено 

комірки. Розміщення вороху в комірках зменшуватиме попадання частинок 

вороху у зазор між вальцями та вставками барабана під час переміщення 

вальців другою половиною робочої зони барабана. Наявність комірок також 

зменшить пошкодження насіння, що можливе внаслідок багаторазової дії 

вальців на нього. 

Розглянемо процес вивантаження лляного вороху з комірок барабана 

(рис. 2.10) [182]. Розвантаження комірки відбувається, коли частинка вороху, 

що знаходилася на початку вивантаження у точці 
1S  комірки, переміститься у 

точку 
2S . Частинку лляного вороху розглядатимемо як матеріальну точку, 

що здійснює відносний рух вздовж ділянки 
1 2S S  комірки. Уздовж ділянки 

1 2S S  комірки спрямуємо рухому вісь n , перпендикулярно до ділянки у 

напрямку обертання барабана – вісь  . На частинку вороху діє сила ваги mg , 

сила тертя mpF  та нормальна реакція поверхні комірки N . Оскільки 

переносним є обертальний рух барабана навколо горизонтальної осі, що 

проходить через точку O , з постійною кутовою швидкістю  , то на частинку 

також діятимуть відцентрова сила інерції 
inF  та коріолісова сила інерції 

kF . 

При дослідженні знехтуємо опором повітря. Спроектуємо сили, що діють на 

частинку вороху, на осі n  та  : 

2

02

2

02

sin( );

cos( ) ,

in mp

k

d n
m F F mg

dt

d
m mg N F

dt

 


 


    


   


                             (2.42) 

де 
0 ,   – відповідно кут розміщення комірки барабана відносно 

горизонтальної осі, при якому розпочинається вивантаження вороху з 
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комірки та кут повороту барабана, що відраховується з положення, коли 

розпочинається вивантаження вороху з комірки, град. 

 

Рисунок 2.10 – Розрахункова схема до дослідження процесу 

вивантаження лляного вороху з комірок барабана 

 

Сила інерції переносного руху: 

2 2 2( )in k kF m R n mR mn      ,                         (2.43) 

де 
kR  – відстань 

1OS , м. 

Коріолісова сила інерції: 

2 sin( , ) 2k r r

dn
F m V V m

dt
    ,                            (2.44) 

де r

dn
V

dt
  – відносна швидкість частинки вороху вздовж осі n , м/с. 

Сила тертя частинки лляного вороху поверхнею комірки барабана: 

mpF fN ,                                                  (2.45) 

де f  – коефіцієнт тертя лляного вороху по поверхні комірки барабана. 

Оскільки частинка вороху рухається вздовж ділянки 
1 2S S  комірки, то 

2

2
0

d

dt


 . З другого рівняння системи (2.42) визначимо нормальну реакції 

поверхні комірки: 

0cos( ) 2
dn

N mg m
dt

     .                               (2.46) 
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Кут повороту барабана можна записати так: 

t  .                                                   (2.47) 

Підставляючи в перше рівняння системи (2.42) значення сил тертя mpF  

та інерції 
inF , а також зробивши заміну t  , після перетворень отримаємо: 

2

0 0 0 02

2 2

(cos sin )sin( ) (sin cos )cos( )

2 .k

d n
g f t g f t

dt

dn
f n R

dt

     

  

    

  

       (2.48) 

Далі позначимо: 

0 0(sin cos )A g f    , 
0 0(cos sin )B g f   , 2

kD R  .     (2.49) 

Тоді рівняння (2.48) матиме вигляд: 

2
2

2
2 cos( ) sin( )

d n dn
f n A t B t D

dt dt
        .               (2.50) 

Розв’язок неоднорідного диференціального рівняння (2.50) 

шукатимемо у вигляді: 

1 2n n n  .                                               (2.51) 

Знайдемо загальний розв’язок однорідного диференціального рівняння: 

2
2

2
2 0

d n dn
f n

dt dt
    .                                    (2.52) 

Складемо характеристичне рівняння для рівняння (2.52): 

2 22 0k f k    .                                      (2.53) 

Корені характеристичного рівняння (2.53) 
1k  та 

2k : 

2

1,2 ( 1 )k f f   .                                     (2.54) 

Розв’язок однорідного диференціального рівняння: 

1 2

1 21 k t k tn c e c e  .                                         (2.55) 

Частковий розв’язок неоднорідного рівняння шукатимемо у вигляді: 

2 21 22n n n  .                                           (2.56) 

Частковий розв’язок 21n : 

21 cos( ) sin( )n N t M t   .                                (2.57) 
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Двічі диференціюючи (2.57) та підставивши отримані значення у 

рівняння (2.50), визначимо значення сталих N  та M : 

2 22 (1 )

Bf A
N

f





, 

2 22 (1 )

Af B
M

f


 


.                         (2.58) 

Підставляючи N  та M  у рівняння (2.57), отримаємо: 

2 2 2 2
21 cos( ) sin( )

2 (1 ) 2 (1 )

Bf A Af B
n t t

f f
 

 

 
 

 
.               (2.59) 

Частковий розв’язок 22n : 

22n L .                                                (2.60) 

Двічі диференціюючи рівняння (2.60) та підставляючи отримані 

значення у (2.50), знайдемо L : 

2

D
L


  .                                              (2.61) 

Коли підставимо вирази (2.59) та (2.60) у вираз (2.56), частковий 

розв’язок неоднорідного рівняння матиме такий вигляд: 

2 2 2 2 2
2 cos( ) sin( )

2 (1 ) 2 (1 )

Bf A Af B D
n t t

f f
 

  

 
  

 
.        (2.62) 

Таким чином, загальний розв’язок неоднорідного диференціального 

рівняння (2.50) матиме вигляд: 

   2 21 1

1 2 2 2

2 2 2

cos( )
2 (1 )

sin( ) .
2 (1 )

f f t f f t Bf A
n c e c e t

f

Af B D
t

f

 





 

    
   




 



        (2.63) 

Для визначення сталих 
1c  та 

2c  продиференціюємо рівняння (2.63): 

   2 21 1
2 2

1 2

2 2

( 1 ) ( 1 )

sin( ) cos( ).
2 (1 ) 2 (1 )

f f t f f tdn
c f f e c f f e

dt

Bf A Af B
t t

f f

 

 

 
 

   

      

 
 

 

      (2.64) 

Враховуючи початкові умови 0t  , 0
dn

n
dt

  , із рівнянь (2.63) та 

(2.64) з врахуванням заміни (2.49) знайдемо сталі 
1c  та 

2c : 
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22
2 0 0

2 2

1 2
2

0 0

2 2

1(2 cos (1 )sin )
1

2(1 ) 2 11

((1 )cos 2 sin )

4(1 ) 1

k

f fg f f
R

f f
c

g f f

f f

 


  

      
           

  
 

  

, (2.65) 

 

2
2 0 0

2

2 2 2 2
2 0 0

2

(2 cos (1 )sin )

2(1 )1

2 1 ((1 )cos 2 sin )
1

2(1 )

k

g f f
R

f
c

f g f f
f f

f

 


  

   
   

  
   
      

.  (2.66) 

Враховуючи заміну (2.49), загальний розв’язок неоднорідного 

диференціального рівняння (2.63) матиме такий вигляд: 

   

 

 

2 21 1

1 2

2

0 0

2 2 2

0 0

2 cos (1 )sin cos( )
.

2 (1 ) (1 )cos 2 sin sin( )

f f t f f t

k

n c e c e

f f tg
R

f f f t

 

  

   

   

  

   
  

    
 

         (2.67) 

Відносна швидкість частинки вороху вздовж ділянки 
1 2S S  комірки 

барабана: 

   

 

 

2 21 1
2 2

1 2

2

0 0

2 2

0 0

( 1 ) ( 1 )

2 cos (1 )sin sin( )
.

2 (1 ) (1 )cos 2 sin cos( )

f f t f f t

r

dn
V c f f e c f f e

dt

f f tg

f f f t

 

 

  

   

   

       

   
 

    
 

(2.68) 

Задаючи значення шляху n , який проходить частинка лляного вороху, 

що в даному випадку є довжиною ділянки 
1 2S S  комірки барабана, можна 

визначити час руху частинки матеріалу (вивантаження лляного вороху з 

комірки). Після цього з виразу (2.47) можна знайти кут повороту   барабана, 

за який комірка розвантажиться. Оскільки аналітичний розв’язок рівняння 

(2.67) відносно t  є ускладненим, доцільно побудувати графічну залежність 

( )n t  (рис. 2.11), з якої за відомим значенням 
1 2n S S  можна визначити час 

розвантаження комірки.  
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Об’єм накопичувальної комірки вставки барабана має забезпечувати 

вміщення усього об’єму лляного вороху, що опиняється на вставці під час 

проходження робочої зони барабана. Під час визначення необхідного об’єму 

накопичувальної комірки припустимо, що об’єм лляного вороху, який 

отримують з 1 пог. м стрічки льону та його маса є постійними. Також 

припустимо, що радіус кола, яким рухається верхівкова частина стрічки 

через робочу зону барабана, рівний зовнішньому радіусу вставки барабана r .  

 

                                       а                                                               б  

Рисунок 2.11 – Графічні залежності: а – шляху n , що проходить 

частинка лляного вороху, від часу t ; б – відносної швидкості 
rV  частинки 

лляного вороху від часу t  (при   4,4 с-1;  π/8; 
0  32 град.; 

kR  0,45 м)  

 

Визначимо кут дуги, довжина якої рівна довжині 1 погон. м стрічки:  

1 /m nl r  ,                                                    (2.69) 

де 
1nl  – довжина стрічки льону (1 пог. м), м; 

r  – радіус кола, яким рухається верхівкова частина стрічки через 

робочу зону барабана, м. 

Встановимо час, за який 1 погон. м стрічки пройде робочу зону 

молотильного барабана:  

m
cm

m

t
 




 ,                                                 (2.70) 
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де   – кут обхвату барабана опорною поверхнею, рад.; 

m  – кутова швидкість обертання дискового затискного транспортера 

стрічки льону, с-1. 

Визначимо кут, на який повертається молотильний барабан за час 
cmt : 

 n cm m

m

t


   


   ,                                       (2.71) 

де   – кутова швидкість обертання барабана, с-1. 

Кількість вставок барабана, на які за час 
cmt  надходить ворох з 1 пог. м 

стрічки льону: 

 
2 2

mn

m

pp
z

  

 


  ,                                         (2.72) 

де p  – кількість вальців барабана, шт. 

Припустимо, що під час обробки стрічки лляний ворох рівномірно 

розподіляється на вставках в межах робочої зони барабана. Тоді об’єм 

лляного вороху, що припадає на одну вставку, складає: 

1 /n nV V z ,                                                    (2.73) 

де 
1nV  – об’єм вороху, що виділяється з 1 пог. м стрічки льону, м3. 

Об’єм лляного вороху, що виділяється з 1 пог. м стрічки льону: 

1 1 1/n n nV Q  ,                                                 (2.74) 

де 
1nQ  – вихід лляного вороху з 1 пог. м стрічки льону, кг; 

1n  – об’ємна маса лляного вороху, кг/м3. 

Об’єм накопичувальної комірки 
kV  вставки має бути не меншим за 

об’єм лляного вороху, що виділяється з 1 пог. м стрічки льону. Таким чином, 

для перебігу процесу обмолоту стрічки без пошкодження насіння, необхідно, 

щоб виконувалася умова: 

1

1

2

1
m n

k n

n

Q
V V

p
r



  

 
 

 
 

.                                     (2.75) 
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2.6 Дослідження процесу взаємодії стебел льону у стрічці з 

струшувачем  

 

Розглянемо процес взаємодії стрічки стебел льону з робочим органом 

струшувача [183]. Приймемо наступні припущення: стрічка утворена 

паралельно розміщеними стеблами однакової довжини та діаметра; у стрічці 

відсутня розтягнутість стебел та їх перекіс; нехтуємо силами зчеплення між 

стеблами; нехтуємо коливаннями стебел у стрічці, що виникають в результаті 

коливань віток затискного транспортера. Дослідимо переміщення вільного 

кінця стебла під час дії на нього лопаті струшувача. Нехай стебло, що 

переміщується затискним транспортером, у початковий момент контакту з 

лопаткою струшувача знаходиться в горизонтальному положенні (рис. 2.12 

а). Для визначення максимального значення кута max  відхилення вільної 

частини стебла довжиною AB AD l  , скористаємося теоремою косинусів: 

2 2 2

max2 cosOD AD AO AD AO      .                          (2.76)     

Оскільки  

OD r  та 
kAO AB BC OC l l r      ,                       (2.77) 

де r  – довжина лопаті струшувача, м;  

kl  – початкова (максимальна) довжина ділянки контакту лопаті 

струшувача з стеблом (стрічкою), що приймається з врахуванням довжини 

суцвіття, м.   

Після підставлення значень (2.77) у вираз (2.76) та проведення 

перетворень, отримаємо: 

max

( 2 )
arccos 1

2 ( )
k k

k

l l r

l l l r


 
 
 


 

 
.                                  (2.78) 

Значення максимального кута відхилення вільної частини стебла від 

початкового горизонтального положення не має перевищувати значення кута 

згину стебла 
z , тобто має виконуватися умова:  

max z  .                                                   (2.79) 
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З виразу (2.78) можна отримати залежність, що дозволяє визначити 

довжину лопаті струшувача:  

2

max

max

( )(1 cos ) / 2

(1 cos )
k k

k

l l l l
r

l l





  


 
.                               (2.80) 

Визначимо ширину лопаті струшувача 
cmh , яка б забезпечувала 

створення сприятливих умов для очищення стрічки від залишків лляного 

вороху. Припустимо, що стебло під час переміщення затискним 

транспортером не відхиляється в горизонтальній площині від свого 

початкового положення. За теоремою синусів з трикутника AOD  матимемо 

(рис. 2.12 а): 

 0 maxarcsin sin /l r    ,                              (2.81) 

де   – кут повороту лопаті струшувача, рад.;  

0  – кут повороту лопаті струшувача за якого лопать досягає вільного 

кінця стебла (точка D ), рад. 

 

 

                                  а                                                           б     

Рисунок 2.12 – Розрахункова схема: а – до визначення кута 
max ; б – до 

дослідження дії струшувача на стебло 

 

З іншої сторони 
0 cm Dt   (де 

cm  – кутова швидкість обертання 

струшувача, с-1; 
Dt  – час, за який кінець лопаті досягне верхівки стебла (точка 

D ), с), звідки 
0 /D cmt   .  
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Для того, щоб відбулося струшування залишків вороху зі стрічки, 

необхідно, щоб за час 
Dt  стрічка пройшла шлях, що менший за ширину 

лопаті 
cmh . В іншому випадку ворох залишиться на стрічці стебел льону, 

оскільки стрічка вийде із зони дії лопаті. Враховуючи зазначене, отримаємо 

умову: 

cm mp Dh V t ,                                                (2.82) 

де 
mpV  – лінійна швидкість руху затискного транспортера (швидкість 

стрічки льону), м/с. 

Дослідимо переміщення вільного кінця стебла у зоні дії на нього лопаті 

струшувача. Розмістимо початок відліку нерухомої системи координат xyz  у 

точці B  (рис. 2.12 б), що визначає положення вільного кінця стебла у 

початковий момент його контакту з лопаткою. Вісь x  спрямуємо 

горизонтально вздовж стебла у початковому положенні у напрямку до 

затискного транспортера. Вісь y  спрямуємо у горизонтальній площині 

вздовж затискного транспортера у напрямку руху стрічки стебел. Вісь z  

спрямуємо вертикально вверх. Для випадку, що розглядається, рівняння руху 

вільного кінця стебла (точка D ) мають вигляд: 

2(1 1 sin );

;

sin ,

mp

x l

y V t

z l











  



 

                                        (2.83) 

де   – кут відхилення вільної частини стебла від початкового 

горизонтального положення, град.;  

t  – час, с.  

За теоремою синусів з трикутника AOK  матимемо: 

sin sin /r AK  .                                          (2.84) 

Визначимо AK  за теоремою косинусів: 

2 2 2 2 cosAK AO KO AO KO      ,                            (2.85) 

звідки   

2 2( ) 2( ) cosk kAK l l r r l l r r        .                        (2.86) 
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Після підстановки виразу (2.86) у залежність (2.84) та враховуючи, що 

cmt  , отримаємо: 

2 2

sin( )
sin

( ) 2( ) cos( )

cm

k k cm

r t

l l r r l l r r t







     
.                    (2.87) 

Траєкторія руху вільного кінця стебла під час дії на нього лопаті 

струшувача, побудована за рівняннями (2.83), представлена на рис. 2.13 а. 

Після того, як стебло льону звільняється від дії лопаті струшувача, 

воно здійснює згасаючі гармонічні коливання. Розмістимо початок відліку 

нерухомої системи координат xyz  у точці B  (рис. 2.12 б), що розміщена на 

відстані l  від затискного транспортера у горизонтальній площині руху 

стрічки льону. Вісь x  спрямуємо горизонтально вздовж стебла у 

початковому положенні у напрямку до затискного транспортера. Вісь y  

спрямуємо у горизонтальній площині вздовж затискного транспортера у 

напрямку руху стрічки стебел. Вісь z  спрямуємо вертикально вверх. Для 

випадку, що розглядається, рівняння руху вільного кінця стебла (прийнявши, 

що вага Q  вільної частини стебла зосереджена у точці D ) в проекції на вісь 

z  має вигляд: 

2
2

2
2 0

d z dz
h k z

dt dt
   ,                                     (2.88) 

де h  – коефіцієнт, який характеризує властивості середовища з опором, 

с-1;  

/ ck g   – колова частота власних коливань стебла, с-1;  

g  – прискорення вільного падіння, м/с2;  

c  – статичний прогин стебла під дією власної ваги, що зосереджена в 

точці D , м. 

Загальний розв’язок диференціального рівняння (2.88) у випадку 

малого опору середовища ( h <<k ) має вигляд [184]: 

 * *

1 2sin( ) cos( )htz e c k t c k t  ,                               (2.89) 
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де 
1c  та 

2c  – сталі інтегрування; * 2 2k k h   – колова частота 

згасаючих коливань, с-1. 

Ввівши нові сталі A  і  , що пов’язані з довільними сталими 
1c  та 

2c  

виразами 
1 cosc A   та 

2 sinc A  , тоді загальний розв’язок рівняння (2.88) 

можна записати у вигляді: 

 * *cos sin( ) sin cos( )htz Ae k t k t   ,                           (2.90) 

або 

*sin( )htz Ae k t   ,                                           (2.91) 

де A  – амплітуда вільних коливань вільного кінця стебла (точка D ), м;  

  – початкова фаза коливань, рад.  

Визначимо швидкість руху точки D , продиференціювавши рівняння 

(2.91) за часом: 

* * *sin( ) cos( )ht htdz
Ahe k t Ak e k t

dt
       .                    (2.92) 

За початковими умовами 0t  , 
0(0)z z , 

0(0)z z  з рівнянь (3.91) та 

(3.92) визначимо початкову фазу   і амплітуду вільних коливань A : 

*

0

0 0

k z
arctg

z hz


 
 
 




 та 
2

2 0 0
0 * 2

( )

( )

z hz
A z

k


  .                     (2.93) 

За малого опору середовища для визначення періоду згасаючих 

коливань справедлива залежність [184]: 

*

* 2 2

2 2
T T

k k h

 
  


,                                    (2.94)  

де 2 /T k  – період власних коливань вільного кінця стебла льону 

олійного (точка D ), с. 

Якщо 
*

2 2

k k

 
 , тоді можна прийняти, що * / ck k g   . 

Статичний прогин стебла під дією власної ваги для випадку, що 

розглядається, визначається наступним чином [185]: 
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3

3c

Ql

EJ
  ,                                                   (2.95) 

де Q mg  – вага вільної частини стебла, що зосереджена в точці D , Н;  

m  – маса вільної частини стебла льону олійного, кг;  

l  – довжина вільної частини стебла льону олійного, м;  

E  – модуль пружності стебла льону олійного, Па;  

J  – момент інерції вільної частини стебла льону олійного, м4;  

EJ  – жорсткість стебла льону олійного при згині, Н∙м2.  

Коефіцієнт, що характеризує властивості середовища з опором, 

визначається за залежністю [184]: 

*/h T ,                                                   (2.96) 

де  1ln /i iA A   – логарифмічний декремент коливань;  

iA , 
1iA
 – суміжні амплітуди, які відрізняються за часом на *T , м.  

Враховуючи залежність (2.94) та прийняті припущення, з виразу (2.96) 

отримаємо: 

2 c

g
h



 
 .                                                 (2.97) 

Після підстановки *k  та h  у залежності (2.93) та перетворень, 

отримаємо: 

0

0

1

2
c

arctg
z

g z


 



 
 
 
 
 
 
 





 та 
 

2

0 0
2

0 2

2

4

c z g z
A z

g

  




  .           (2.98) 

Після підстановки   та A  у вираз (2.91), отримаємо розв’язок 

диференціального рівняння руху (2.88) вільного кінця стебла: 

 
2

0 0 22

0 2

0

0

2 1
sin

4

2

g t

c
c

c c

z g z g
z z e t arctg

g z

g z



 
  

   




  
  
  
  
  

  
  


    



, (2.99) 

де 
0 maxsinz l   – початкове положення вільного кінця стебла льону 

олійного (точка D ) вздовж осі z , м;  
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0 0cos cosD cmz V r     – початкова швидкість вільного кінця стебла 

льону олійного вздовж осі z , м/с;  

0 maxarcsin( sin / )l r   – кут повороту лопаті струшувача за якого 

лопать досягає вільного кінця стебла льону олійного (точка D ), рад.  

 Враховуючи отримані залежності та позначивши у рівняння (2.99) для 

спрощення запису *z z , рівняння руху вільного кінця стебла після того, як 

стебло звільняється від дії лопаті струшувача, мають вигляд: 

2

*

(1 1 sin ( ));

;

,

mp

x l

y V t

z z

 





  





                                     (2.100) 

де *sin /z l  ;  

mpV  – швидкість руху затискного транспортера (швидкість руху стрічки 

льону олійного вздовж осі y ), м/с. 

Траєкторія руху вільного кінця стебла після того, як стебло 

звільняється від дії лопаті струшувача, побудована за рівняннями (2.100), 

представлена на рис. 2.13 б. 

          

                           а                                                              б     

Рисунок 2.13 – Траєкторії руху вільного кінця стебла льону олійного 

(при r = 0,4 м; 
cm = 6 с-1; l = 0,5 м; 

kl = 0,25 м; mpV = 1,5 м/с; m = 5∙10-4 кг;          

EJ = 5∙10-3 Н∙м2;  = 0,4): а – під час дії на стебло льону лопаті струшувача 

(
Dt = 0,15 с); б – після того, як стебло звільняється від дії лопаті ( t = 1,33 с) 
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Встановимо залежності, що описують траєкторію переміщення 

частинки лляного вороху після її сходження зі стрічки внаслідок дії лопаті 

струшувача. Розмістимо початок відліку нерухомої системи координат A   

у точці A  (рис. 2.14). Вісь   спрямуємо перпендикулярно до напрямку руху 

стрічки затискним транспортером у горизонтальній площині. Вісь   

спрямуємо вертикально вверх. На частинку вороху, що сходить зі стрічки у 

точці D , діє сила ваги 
nm g  (

nm  – маса частинки вороху, кг), яка спрямована 

вертикально вниз; опором повітря нехтуємо. Рівняння, що описують політ 

частинки вороху після сходження зі стрічки, мають вигляд: 

2

2

2

2

0;

.n

d
m

dt

d
m m g

dt













 

                                          (2.101) 

 

Рисунок 2.14 – Схема до визначення траєкторії переміщення частинки 

лляного вороху після сходження зі стрічки  

 

Інтегруючи двічі рівняння системи (2.101) за початкових умов 0t  , 

0(0) sinDV  , 
0(0) cosDV  , 

max(0) cosl  , 
max(0) sinl   та 

враховуючи, що швидкість частинки вороху у точці D  складає 
D cmV r , 

отримаємо: 

max max

2
2

max max

( sin cos );

1 sin sin .
2

cm

cm

l t

gt
rt l

   

   







 

    
                       (2.102)  
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2.7 Аналіз технологічного процесу первинної переробки трести льону 

олійного 

 

Аналіз досліджень вмісту лубу у соломі льону олійного також свідчить 

про можливість його використання для одержання додаткових джерел 

сировини для текстильної, паперової й інших галузей промисловості. 

Усі зусилля під час первинної переробки трести льону-довгунця 

спрямовані на отримання максимально можливої кількості довгого волокна. 

Існуюча технологія отримання довгого волокна включає в себе такі операції: 

розмотування рулонів трести, підсушування стрічки льонотрести в 

сушильній машині, потоншення шару стебел, порушення зв’язку між 

волокном і деревиною в м’яльній машині, очищення та виділення довгого 

волокна на тіпальній машині, сортування довгого волокна з наданням йому 

товарного вигляду. Використовуючи обладнання вітчизняних підприємств, 

можна отримати біля 30 % довгого волокна від загального його вмісту у 

стеблах, решта 70 % коротке волокно. 

Існуючі вітчизняні м’яльно-тіпальні агрегати придатні для обробки 

волокна, довжина якого не менше 41 см. Згідно проведених досліджень 

середньої масодовжини волокон стебел льону олійного, встановлено, що 

волокон такої довжини у них дуже мало. Згідно результатів досліджень, 

кількість волокна, довжина якого більше 40 см, складає 3-8 %. Це свідчить, 

що така технологія не придатна для переробки стебел льону олійного. 

На даний час у вторинній переробці лляного волокна широкого 

використання набуває коротке волокно. Воно використовується в 

текстильній промисловості у суміші з бавовняними і хімічними волокнами 

для виготовлення модних тканин і трикотажу різних асортиментних груп, 

утеплювачів, паперу тощо. Також підготовка сировини для виробництва 

короткого волокна дозволяє використовувати адаптовані високопродуктивні 

сільськогосподарські машини загального призначення для збирання льону: 

зернозбиральні комбайни, перевертачі валків, рулонні преси та іншу техніку, 
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яка дозволяє повністю механізувати процеси збирання і приготування трести 

із найменшими матеріальними та енергетичними витратами. Це свідчить, що 

отримання лляного волокна у вигляді короткого (однотипного) з низькою 

собівартістю є актуальним. 

Для виробництва однотипного волокна існує безліч різного обладнання 

і технологій. На вітчизняних льонозаводах для цього використовують 

куделеприготувальні агрегати типу КПАЛ (рис. 2.15). 

При виробництві короткого волокна виконують такі операції: м’яття, 

тіпання і трясіння. Їх характерною рисою є те, що ці агрегати призначені для 

переробки відходів тіпання і мало пристосовані для безпосередньої 

переробки стебел трести. Також ці агрегати складаються з великої кількості 

машин і механізмів, що, в свою чергу, значно збільшує метало- та 

енергоємність і зменшує надійність проходження технологічного процесу 

отримання волокна. Використання існуючого обладнання для переробки 

трести льону олійного призводить до підвищеної закостриченості 

отриманого волокна. Щоб отримати волокно високої якості із трести льону 

олійного, необхідно виконувати більш інтенсивний комплекс дій м’яльно-

тіпального характеру. 

 

 

Рисунок 2.15 – Лінія отримання короткого волокна 
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Крім цього, треста льону олійного характеризується значною 

неоднорідністю фізичних властивостей. Внаслідок цього її переробка є дуже 

трудомісткою. Підвищити однорідність фізичних властивостей такого 

матеріалу шляхом сортування практично дуже важко і економічно 

недоцільно, оскільки витрати не виправдовують себе. 

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, постає завдання розробки 

нової технології первинної переробки трести льону олійного з хаотичним 

розташуванням стебел у масі, за якою можна отримувати однотипне волокно 

з низькою закостриченістю і високою якістю при мінімальній кількості 

високоефективних механічних дій на стебла. 

 

2.8 Аналіз механічних дій у робочих органах технологічного 

обладнання первинної переробки стебел льону олійного 

 

Завданням первинної переробки стебел льону олійного є отримання 

однотипного волокна з максимально можливим ступенем очищення його від 

костриці та інших неволокнистих домішок при мінімальних пошкодженнях. 

Волокно повинно бути достатньо чистим і міцним. 

Технологія отримання однотипного волокна із трести складається із 

таких операцій: сушіння трести; механічна обробка підсушеної трести з 

метою отримання волокна; надання волокну товарного вигляду. 

Сушіння трести виконують для полегшеного відділення волокна від 

деревини. Вологість трести, яка іде на м’яльний апарат, повинна бути не 

вище 12 %, а найкращий результат досягається при вологості 6 – 8 %. 

Після сушіння тресту піддають інтенсивній механічній обробці шляхом 

м’яття, тіпання і трясіння, які забезпечують порушення зв’язку між волокном 

і деревиною та очищення волокна від костриці. На завершальному етапі 

волокно сортують та пресують у кіпи. 

Теоретичні основи процесу м’яття [21]. Задачею процесу м’яття є 

руйнування структури стебла льонотрести з метою його підготовки до 
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подальшої переробки. Чим дрібніше буде зломлена деревина, тим 

ефективніше і з меншими втратами пройде виділення волокна під час 

тіпання. Процес м’яття складається з таких технологічних дій: згинання-злом 

стебла, поперечний стиск і переміщення його кромкою рифлі. 

Основними робочими органами м’яльних машин є попарно 

розташовані рифлені м’яльні вальці. Рифлі у вальців розміщуються 

паралельно осі обертання або за гвинтовою лінією. Залежно від профілю, 

вальці можна розділити (рис. 2.16) на гладкі (або плющильні), вальці 

гострогранного профілю, вальці овального рифлення, круторифлені і 

планчаті [15, 186]. 

 

Рисунок 2.16 – Типи профілю м’яльних вальців: а – гладкі (або 

плющильні) вальці; б – вальці овального рифлення; в – круторифлені; г – 

вальці гострогранного профілю; д – планчаті 

 

Вибір того або іншого профілю вальців залежить від умов 

раціонального руйнування стебел. Гладкі вальці використовуються для 

підготовки сировини до переробки на рифлених вальцях. Розташовують 

гладкі вальці на початку м’яльної машини. Іноді їх встановлюють і в кінці 

машини для запобігання намотувань сирцю на передостанню пару вальців. 

Вальці овального профілю рифлення характеризуються наявністю 

плавних переходів від виступів до западин, порівняно невеликою висотою 
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рифлів стосовно кроку рифлення і великими радіусами заокруглення вершин 

рифлів та западин між ними. У таких вальцях стебла не сприймають різких 

перегинів, але сприймають значні сили поперечного стиску, тобто 

плющення. Їх застосовують при обробці стебел до промину на вальцях більш 

крутого рифлення, а також для обробки грубостеблових рослин. 

Круторифлені вальці відрізняються великою висотою рифлів порівняно 

із кроком і, як правило, меншими радіусами заокруглення вершин рифлів 

порівняно із радіусами заокруглення западин. Такі вальці піддають стебла 

різким діям стиску, зламу. Вони є основними на сучасних м’яльних машинах. 

Рифлі вальців з гострогранним профілем мають форму трикутника. Для 

вершин рифлів і западин між ними характерні дуже невеликі радіуси 

заокруглення. Обробка сировини такими вальцями без попередньої 

підготовки супроводжується помітним руйнуванням волокна, тому вальці 

гострогранного профілю застосовують дуже рідко. 

Вальці планчатого типу відрізняються від інших великою висотою 

рифлів порівняно із кроком і, як правило, меншим радіусом заокруглення 

вершин рифлів порівняно із радіусами заокруглення западин. Цей тип 

вальців дуже добре обробляє грубостеблову сировину та сировину, яка важко 

піддається м’яттю. Процес промину у вальцях такого профілю 

характеризується наявністю явищ поперечного стиску, зсуву і особливо 

вигину-злому. Завдяки кращому відділенню костриці від волокна, вони 

широко використовуються у куделеприготувальних агрегатах для збільшення 

ефективності виділення костриці із зони обробки [15, 187]. 

Проведений аналіз показує, що для ефективної обробки трести льону 

олійного у процесі м’яття доцільно застосовувати вальці планчатого типу. 

М’яльні планчаті вальці характеризуються такими параметрами 

(рис. 2.17): зовнішнім діаметром Dз; внутрішнім діаметром (колом впадин) dв; 

висотою рифлі h; числом рифлів z; кроком рифлів по колу виступів tz; кроком 

рифлів по хорді tх; кутом кроку рифлів α. Відносне розміщення вальців у парі 

характеризується міжосьовою віддалю а і глибиною заходження рифлів і. 
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Верхній і нижній вальці при обертанні описують вершинами рифлів і 

точками їх взаємного перетину об’ємну фігуру за довжиною вальця. 

Поперечний переріз цієї фігури (заштрихована частина на рис. 2.17) 

шириною b і висотою у середній частині і утворює поле м’яття. Ширина поля 

м’яття обмежується кутом поля м’яття γ. Кут поля м’яття γ завжди більший 

від кута кроку рифлів α, бо ширина поля м’яття b більше кроку рифлів по 

колу виступів tz. 

 

Рисунок 2.17 – Основні параметри м’яльних вальців: 1 – нижній 

валець; 2 – верхній валець 

 

Щоб більш детально охарактеризувати процес м’яття розглянемо 

процес злому стебла, використовуючи алгоритм наведений у літературі [188]. 

Цей процес протікає у дві фази: фаза згину, коли прикладена сила згину 

врівноважується жорсткістю стебла; фаза злому, коли під дією згинальної 

сили стебло при прогині на величину у втрачає свою міцність і ламається. 
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Величина міцності стебла залежить від його властивостей і від умов, в 

яких воно перебувало до початку обробки. Кут β, при якому відбувається 

злом стебла, називається кутом злому. Взаємодія м’яльних вальців в парі 

повинна здійснюватися так, щоб рифлі верхнього вальця знаходилися точно 

посередині впадини рифлів нижнього вальця. Ця умова забезпечується 

правильним встановленням механізму приводу вальців. 

При м’ятті стебел необхідно забезпечити їх злом, тому рифлі м’яльних 

вальців повинні здійснити прогин стебла у=КВ (рис. 2.18), при якому 

відбувається їх злом. Крім злому деревини стебла, основною задачею при 

виконанні процесу м’яття є порушення зв'язку між деревиною і волокном. 

Зв'язок між деревиною і волокном втрачає міцність, якщо забезпечується 

такий злом стебел, при якому довжина отриманих костринок буде меншою 

від критичної довжини lк. Ці умови процесу м’яття досягаються правильно 

підібраними параметрами вальців. Для визначення оптимальних параметрів 

вальців розглянемо їх взаємодію із стеблом. Найбільший прогин стебло буде 

отримувати в момент, коли воно буде лежати на двох рифлях одного вальця і 

притискуватися по середині рифлею спареного вальця (рис. 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Розміщення стебла у полі м’яття 

 

Для забезпеченя злому стебла, необхідно, щоб виконувалася умова: 
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,
2 2

xtу tg


                                            (2.103) 

де tx – крок рифлів по хорді. мм; 

β – кут злому стебла, град. 

Тоді глибина заходження рифлів: 

(1 cos ),
2 2

зD
і у МК у


                               (2.104) 

де Dз – зовнішній діаметр кола, яке описують вершини рифлів, мм; 

α – кут кроку рифлів (
2

,
z


  ), град, 

z – кількість рифлів, шт. 

Крок рифлів по хорді можна визначити за відомою формулою: 

sin sin ,
2

x з зt D D
z

 
                                 (2.105) 

Зробивши відповідні математичні перетворення, на основі 

вищенаведених виразів, отримаємо нерівність, за якою можна визначити 

глибину заходження рифлів: 

2(sin 2sin ).
2 2 2

зD
і tg

z z

       
        

     
                    (2.106) 

У процесі роботи м’яльних вальців стебло буде ламатися на частинки 

АВ=ВС і так далі. З врахуванням того, що згинальна жорсткість стебла в 

місцях контакту з рифлями менше, ніж у будь яких інших його перерізах, 

приймемо, що стебло в полі м’яття розміщується у вигляді прямолінійних 

відрізків АВ і ВС. Для виконання умови, при якій порушується зв'язок між 

деревиною і волокном, довжина цих частинок повинна бути меншою або 

рівною критичній довжині, тобто lк ≤ АВ = ВС. Враховуючи дану умову, 

найбільший крок рифлів повинен дорівнювати: 

2 cos .
2

x кt l


                                             (2.107) 

Залежність між зовнішнім діаметром кола, яке описують вершини 

рифлів, і числом рифлів вальця: 
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2 cos
2 .

sin

к

з

l

D

z





 

                                          (2.108) 

Для забезпечення необхідної величини глибини заходження рифлів 

міжосьова відстань між вальцями повинна бути: 

.за D і                                                (2.109) 

Процес м’яття забезпечується, якщо із стеблом одночасно взаємодіють 

не менше трьох рифлів, дві рифлі одного вальця і одна спареного вальця. 

Більш якісно буде проходити процес м’яття при одночасній взаємодії із 

стеблом п’яти рифлів. Кількість рифлів, які одночасно взаємодіють із 

стеблом, залежить від ширини поля м’яття b, яке обмежується кутом поля 

м’яття γ. Кут поля м’яття можна визначити за формулою: 

2arccos .з

з

D i

D


 
  

 
                                   (2.110) 

Ширина поля м’яття: 

sin .
2

зb D


                                           (2.111) 

Число рифлів, які одночасно діють на стебло, розміщене у полі м’яття, 

визначається як подвійне відношення кута поля м’яття до кута кроку рифлів: 

2 .м

z
z

 

 


                                          (2.112) 

Діаметр вальців при якому буде забезпечуватися необхідна ширина 

поля м’яття: 

.

1 cos
2

зz
м

і
D

z

z





                                      (2.113) 

Таким чином, для якісного забезпечення процесу м’яття потрібно, щоб 

виконувалася умова: 

.зz зD D                                             (2.114) 
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Проведені розрахунки дозволили побудувати графічні залежності Dз(z) 

і Dзz(z), при zм=5, для різної критичної довжини lк (рис. 2.19), за якими 

встановлюються раціональні геометричні параметри вальців. 

 

Рисунок 2.19 – Графічна залежність між зовнішнім діаметром вальців 

D та числом рифлів z: 1 – при lк=10 мм; 2 – при lк=20 мм; 3 – при lк=30 мм; 4 –

крива, яка обмежує область значень мінімального діаметра вальців 

 

Аналіз графічних залежностей свідчить, що умова (2.114) буде 

виконуватися, якщо: Dз≥104 мм при критичній довжині lк=10 мм; Dз≥215 мм 

при критичній довжині lк=20 мм; Dз≥312 мм при критичній довжині lк=30 мм. 

Важливим параметром процесу м’яття є швидкість переміщення 

матеріалу у м’яльних парах. Вона визначається швидкістю обертання, 

розмірами і профілем вальців, а також глибиною заходження рифлів. 

При повороті м’яльного вальця за час τ на кут α крайня точка рифлі 

переміститься по колу на відстань tz, яка дорівнює: 

,
2 2

з з
z

D D
t                                             (2.115) 

де ω – кутова швидкість обертання вальців, с-1. 

Швидкість переміщення кромки рифлі буде рівною: 

.
2

зz
р

Dt
 


                                            (2.116) 
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За цей же час τ стебло переміститься на величину ламаної лінії АВС. 

Довжину стебла АВС називають кроком трести tтр. Величина кроку трести 

залежить від глибини заходження рифлів і кроку рифлів: 

2 .

cos
2

х
тр

t
t АВ


                                         (2.117) 

Таким чином, швидкість переміщення стебла у м’яльному вузлі: 

sin

.

cos 2 cos
2 2

з
тр х

тр

Dt t z z



 
   



    

 
                      (2.118) 

Внаслідок того, що tтр>tz і відповідно υтр>υр, стебла будуть 

проковзувати по рифлях вальців. Таке явище забезпечує додаткову механічну 

дію – скобління. Відносна швидкість переміщення стебла по кромках рифлів: 

sin

1 .
2

cos
2

з
від тр р

D z z



   




 
 

       
 
 

                      (2.119) 

Важливою умовою виконання процесу м’яття є дотримання постійної 

швидкості руху матеріалу в усіх м’яльних парах, тобто υ1=υ2=υ3=…=υп. Якщо 

швидкість переміщення матеріалу буде зменшуватися при переході із однієї 

пари в іншу (υ1>υ2>υ3>…>υп), то буде спостерігатися нагромадження 

матеріалу між парами вальців та намотування його на них. Щоб підвищити 

інтенсивність м’яльних дій при переробці трести льону олійного, яка має 

більш міцний зв'язок між волокном і кострицею, доцільно швидкість руху 

матеріалу у кожній парі вальців збільшувати на певну величину. Тобто 

повинна виконуватися умова: 

11 2

2 3

... >1.ï
ì

ï

k
 

  
                                  (2.120) 

де υ1, υ2, υ3,…, υп-1, υп – швидкість руху матеріалу у парах м’яльних 

вальців,  м/с; 

п – число пар м’яльних вальців, шт.; 
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kм – відношення швидкостей руху матеріалу у сусідніх парах м’яльних 

вальців. 

Таке збільшення швидкості забезпечить ефект скобління пром’ятої 

трести, паралелізацію стебел при переході з одної пари вальців на наступну і 

потоншення шару матеріалу. Збільшення швидкості руху матеріалу повинне 

бути таким, щоб розтяг волокна при переході із однієї пари вальців на 

наступну не перевищував межу, при якій відбувається його розрив. 

Обґрунтування геометричних параметрів плющильно-тіпальних 

вальців.  Підвищенню інтенсивності відділення волокна від костриці сприяє 

процес плющення стебел. Цей процес являє собою прокатку шару трести між 

гладкими циліндричними вальцями, які обертаються. Плющення, проведене 

перед процесом м’яття, порушує зв’язок між волокном і деревиною, зменшує 

момент опору стебла вигину, нівелює різницю між тонкими і товстими 

стеблами. Але при встановленні плющильних вальців перед м’яльними 

спостерігалося погіршення умов втягування шару трести у м’яльну частину, 

тому цим прийомом останнім часом не користуються. Такі вальці 

встановлюють на виході матеріалу із м’яльної машини, що, крім ефекту 

плющення, додатково запобігає утворенню намоток на останній парі 

м’яльних вальців. 

При переробці трести льону олійного максимально порушити зв’язок 

між кострицею і волокном дозволяє встановлення на виході м’яльної частини 

плющильних вальців з хвилястою поверхнею. Під час роботи таких вальців, 

шар сирцю піддається деформації стиску в радіальному напрямку вальців, а 

також відбувається його розтягування і зміщення в осьовому напрямку за 

рахунок хвилястої поверхні вальців, що значно послаблює зв'язок між 

волокном і кострицею. Одночасно за рахунок різних колових швидкостей 

поверхонь вальців внаслідок сил тертя створюється механічна дія процесу 

тіпання. Робота таких вальців забезпечується за умови затягування шару 

сирцю в щілину між рухомими поверхнями. 
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Схему вальців із зовнішнім радіусом рифлів r1, внутрішнім радіусом 

впадин рифлів r2 і положеням шару сирцю товщиною h, який поступає 

симетрично відносно осей обертання О1 і О2, зображено на рис. 2.20. У точці 

А контакту шару сирцю з виступом рифлі нижнього вальця при куті обхвату 

α0, на шар буде діяти нормальна сила N0 і сила тертя F0, результуючою яких 

буде сила R0. При обертанні вальців за рахунок дії сили R0 шар сирцю буде 

зміщуватися по дузі АL в сторону впадин між рифлями верхнього вальця. 

Одночасно буде відбуватися зміщення шару сирцю вниз рифлями верхнього 

вальця. Це забезпечить розтягування шару в осьовому напрямку вальців. У 

точці С контакту шару сирцю з верхнім вальцем його товщина буде hп< h. 

Точки контакту L і С будуть відповідати кутам обхвату α1 і α2. 

У процесі стійкої роботи спільна дія обох вальців буде відбуватися по 

дугах LB і CD. Точки L і С контакту вальців із шаром сирцю будуть у 

найгірших умовах. Відповідно визначимо умову захоплення для цих точок. У 

цьому положенні на шар сирцю в точках L і С із сторони вальців будуть діяти 

сили нормального тиску N1 і N2 та сили тертя F1 і F2, які перпендикулярні 

силам нормального тиску. 

 

Рисунок 2.20 – Схема для визначення умови затягування шару сирцю в 

щілину між вальцями 



 107 

Складанням векторів N1 і F1 отримуємо рівнодіючу силу R1, а 

складанням векторів N2 і F2 – рівнодіючу силу R2. Сили R1 і R2 відхилені від 

сил нормального тиску на кут тертя 1 і 2. Проектуванням сил на осі Х і Y 

отримаємо: 

1 1 2 2 1 1 2 2cos cos sin sin 0,³X F F N N                         (2.121) 

1 1 1 1 2 2 2 2cos sin cos sin 0.іY N F N F                         (2.122) 

Як відомо, сили тертя рівні: 

1 1 1

2 2 2

,

.

F N tg

F N tg





 


 
                                            (2.123) 

За умови, що матеріали поверхонь вальців одинакові, кути тертя 

1=2=, тоді отримаємо: 

1 1 2 2

1 1 2 2

sin sin
.

cos cos

N N
tg

N N

 


 

 


  
                             (2.124) 

З рівняння (2.122) визначимо значення сили N2: 

1 1
2 1

2 2

cos sin
.

cos sin

tg
N N

tg

  

  

 
 

 
                               (2.125) 

Підставляючи вираз (2.125) в рівняння (2.124), після необхідних 

перетворень, отримаємо умову захоплення шару сирцю фігурними вальцями: 

1 2

2
.

 



                                              (2.126) 

Якщо в нерівність (2.126) підставити залежності кутів α1 і α2 від 

радіусів вальців r1 і r2, товщини шару сирцю hп і величини робочої щілини 

між вальцями а, то отримаємо: 
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                      (2.127) 
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Найбільш зручною для виготовлення і експлуатації буде форма 

хвилястої поверхні вальців, твірна якої описується синусоїдою. Як відомо, 

синусоїду можна виразити такою функцією: 

sin ,y А kx b                                            (2.128) 

де А – величина стискання або розтягування ординати графіка функції 

у=sinx; 

k – величина стискання або розтягування абсциси графіка функції 

у=sinx; 

b – величина перенесення точок графіка функції у = sinx вздовж осі ОY. 

Спрямуємо вздовж осі обертання вальця вісь Х, а перпендикулярно осі 

обертання вальця вісь Y (рис. 2.21). Числа А, k і b набудуть таких значень: 

А=с, k=1/с, b=rср. Тоді рівняння, яке описує твірну хвилястої поверхні вальця 

з врахуванням формули (2.128), буде мати такий вигляд: 

sin ,cp

x
y c r

c
                                            (2.129) 

де 
1 2 ,

2

r r
c


  

1 2 .
2

cp

r r
r


  

 

Рисунок 2.21 – Схема вальця з криволінійною поверхнею 

 

Рівняння, яке описує твірну хвилястої поверхні вальців: 

1 2 1 2

1 2

2
sin .

2 2

r r r rx
y

r r

  
  

 
                               (2.130) 

Теоретичні основи процесу тіпання. Основною задачею процесу 

тіпання є відділення зламаної костриці і неволокнистих матеріалів від 
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волокнистої частини, а також паралелізація волокон. Цей процес можна 

розділити на декілька операцій: утримання пром’ятого матеріалу у зоні 

обробки; переміщення пром’ятого матеріалу через зону обробки; 

безпосередня дія на матеріал в зоні обробки. 

При отриманні короткого волокна в основному застосовується 

принцип одностороннього тіпання без затиску матеріалу. За таким 

принципом залишкові зв'язки між волокном і деревиною руйнуються 

внаслідок ударно-скоблячої дії бил барабанів. У вітчизняних і зарубіжних 

машинах застосовується декілька схем тіпальних вузлів без затиску 

матеріалу, різних за конструктивним виконанням (рис. 2.22) [186]. 

 

Рисунок 2.22 – Схеми тіпальних вузлів агрегатів: 1 – одностороннє 

тіпання; 2, 3, 4, 5 – двостороннє тіпання 

 

За схемою 1 (рис. 2.22) тіпання здійснює один барабан, який завдає 

удару своїми билами по шару, що рівномірно подається у зону обробки 

живильними вальцями. Відділившись від волокнистої маси, костриця 

провалюється через решітку, конструкція якої може бути різною. Бильні 

планки на барабані для збільшення інтенсивності обробки можуть бути 

замінені голчатими гребенями або чергуватись із ними. 

За схемами 2 і 3 (рис. 2.22) тіпання здійснюється двома взаємодіючими 

тіпальними барабанами. Відмінність у схемах полягає в тому, що у першому 
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випадку за тіпальними барабанами встановлюються відбійні барабани для 

запобігання намотувань. У схемі 3 роль відбійних барабанів виконують 

приймальні вальці, які є одночасно живильними для другої пари тіпальних 

барабанів. 

На схемі 4 (рис. 2.22) показані тіпальні барабани різного діаметру. 

Особливість їх роботи полягає у тому, що бильні планки при переміщенні у 

зоні тіпання змінюють своє положення відносно одна до одної. При вході у 

зону тіпання і на виході з неї кромки максимально наближені одна до одної, 

у середині зони відстань між ними найбільша. При відповідному 

встановленні картина може змінитися навпаки. Ця конструктивна 

особливість тіпальних барабанів дозволяє проводити обробку матеріалу так 

званими спареними кромками. 

На схемі 5 (рис. 2.22) представлені тіпальні барабани овального 

профілю. Їх особливість полягає у тому, що разом із тіпанням відбувається 

коливання матеріалу у вертикальній площині із частотою, яка рівна частоті 

обертання барабанів. Поперечні прискорення, що виникають, і викликані 

ними сили інерції сприяють видаленню костриці з матеріалу. 

Інтенсивність процесу тіпання регулюється в основному зміною 

швидкості обертання тіпальних барабанів [189]. Зміна інтенсивності дій на 

матеріал залежно від його просування вздовж машини досягається 

застосуванням барабанів різної форми, поступовим введенням сирцю в зону 

тіпання, зміною видів гарнітури. 

Якість процесу тіпання також значно залежить від відстані між 

живильними вальцями та зоною дії бильних планок, яку називають 

“мертвою” зоною. Із зменшенням цієї відстані ефективність процесу 

тіпання зростає. Але прагнення максимально зменшити величину 

“мертвої” зони може привести до створення ненадійної конструкції 

робочих органів. Найменшу “мертву” зону можна забезпечити тіпальним 

апаратом, який зображено на схемі 1 (рис. 2.22). Для забезпечення 

достатньої ефективності тіпальних дій при переробці трести льону олійного 
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доцільно використовувати однобарабанний тіпальний апарат, у якому бильні 

планки чергуються із гребінками. При обертанні такого тіпального барабана 

з великою швидкістю відбувається складна взаємодія робочої кромки била 

(рис. 2.23), яке здійснює рівномірний обертальний рух із лінійною швидкістю 

υ, і пасма сирцю. Під час такої взаємодії пасмо, що обробляється, здійснює 

рух разом з кромкою била тіпального барабана з переносною швидкістю 

υп= υ і відносний рух по кривизні заокруглення кромки била з швидкістю υв. 

Переносна швидкість у зоні дії кромки била на пасмо ML свій напрямок і 

величину не змінює. А відносна швидкість різко міняє свій напрямок 

відносно центра кромки била О (у набігаючій частині υвн, у збігаючій 

частині υвз). Внаслідок цього змінюється величина і напрямок абсолютної 

швидкості υа. 

 

Рисунок 2.23 – Взаємодія кромки бильної планки і пасма волокна: 1 – 

пасмо волокна-сирцю; 2 – бильна планка 

 

Повне прискорення, яке виникає у пасмі волокна, що ковзає на 

кромці била, виразиться сумою тангенціального па


 і нормального 
п

па  

прискорень у переносному русі, тангенціального ва


 і нормального 
п

ва  

прискорень у відносному русі та прискорення Коріоліса ка : 

.п п

п п в в ка а а а а а                                     (2.131) 

Тангенціальне прискорення у переносному русі: 
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.n
п

d
а

dt

 
                                              (2.132) 

Так як обертання тіпального барабана здійснюється з постійною 

коловою швидкістю, то па
=0. Величина нормального прискорення у 

переносному русі: 

2 2 2

,
900

п п б б
п

б

R п
а

R

   
                                    (2.133) 

де Rб – радіус тіпального барабана, м; 

пб – частота обертання тіпального барабана, об/с. 

Величина тангенціального прискорення у відносному русі: 

.в
в

d
а

dt

 
                                            (2.134) 

Нормальне прискорення у відносному русі на кромці бильної планки: 

2

,п в
ва

r


                                            (2.135) 

де r – радіус заокруглення кромки бильної планки, м. 

Прискорення Коріоліса рівне подвійному значенню нормального 

прискорення у переносному русі: 

2 2 22
.

450

п п б б
п

б

R п
а

R

   
                                  (2.136) 

Під час тіпання на матеріал, який обробляється, діють такі основні 

сили: сила натягу пасма на кромці бильної планки, сила нормального тиску 

на пасмо, сила тертя пасма по кромці бильної планки і сила інерції. Сили 

нормального тиску і тертя впливають на процес тіпання в основному 

негативно, так як вони можуть пошкодити волокно. Найбільше позитивне 

значення для процесу тіпання має сила інерції. Завдяки силі інерції 

костринки, які розміщені всередині шару, пробиваються назовні і 

видаляються із матеріалу. Сила інерції визначається за формулою: 

2

.п п в
і п в

т
F т а

r


                                     (2.137) 
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Інтенсивність тіпання також залежить від кількості дій на 

оброблюваний матеріал. Кількість дій, які сприймає оброблюваний 

матеріал, залежить від швидкості живлення і визначається за формулою: 

,б

ж

l
К т п


                                           (2.138) 

де т – число бильних планок на барабан, шт; 

пб – частота обертання барабана, об/с; 

l – довжина зігнутої ділянки, м; 

υж – швидкість живлення, м/с. 

При меншій швидкості живлення зростає кількість дій на матеріал і 

відповідно підвищується якість обробки. Проте при досить низькій 

швидкості живлення значно знижується пропускна здатність машини. 

Істотний вплив на обробку сировини у процесі тіпання здійснює 

величина зазору між тіпальним барабаном і декою. Чим менший зазор, тим 

краще відокремлюється костриця від волокнистого шару за рахунок 

збільшення кутів вигину шару по планках деки і чистіша кінцева продукція. 

Підвищення ефективності очищення волокна від костриці 

спостерігається і при зменшенні товщини шару матеріалу. Тонкий шар легше 

піддається розтягуванню в зоні тіпання, що забезпечує зниження сил натягу 

волокон і збереження його міцності. Але при цьому також знижується 

пропускна спроможність машини. Для забезпечення якісного 

знекострювання волокна потрібно забезпечити оптимальні значення частоти 

обертання тіпального барабана, радіуса кромки бильної планки, товщини 

шару матеріалу і швидкості його подачі в зону тіпання, а також мінімальну 

відстань між живильними вальцями і зоною тіпання. 

Теоретичні основи процесу трясіння. Процес трясіння є необхідною 

операцією для очищення короткого волокна від насипної костриці та інших 

неволокнистих домішок. Він виконується за допомогою трясильних машин, 

які поділяють на дві групи: з нижнім гребеневим полем і з верхнім 

гребеневим полем (рис. 2.24). 
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а 

 

б 

 

Рисунок 2.24 – Схеми трясильних машин: а – з нижнім гребеневим 

полем; б – з верхнім гребеневим полем: 1 – голчаті гребені; 2 – решітка; 3 – 

голчатий транспортер 

 

В обох випадках робочими органами є голки, які здійснюють 

коливальний рух. У машинах з нижнім гребеневим полем голки направлені 

вістрями вгору, а з верхнім гребеневим полем – вниз [186]. Порівняльні 

дослідження ефективності знезкостричення волокнистої маси трясильними 

машинами із різним розміщенням гребеневих полів свідчать, що обидва типи 

трясильних машин обробляють матеріал практично з однаковою 

ефективністю [190]. Але у машинах із верхнім гребеневим полем під час 

обробки матеріалу, окрім струшування, відбувається також роздирання і 

розчісування волокнистої маси, що сприяє підвищенню інтенсивності 

виділення костриці та паралелізації волокон. Це досягається за рахунок 

зачеплення волокнистої маси за голки планок транспортера у процесі 

струшування голками гребенів. 

Підвищити ефект очищення волокна від насипної костриці можна 

шляхом надання вібраційних дій робочій вітці голчатого транспортера. При 

встановленні вузла вібрації планки голчатого транспортера не тільки 
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переміщають матеріал у горизонтальному напрямку, але й періодично 

підкидають його. Таке поєднання процесу трясіння і вібрації забезпечує 

підвищення інтенсивності виділення вільної костриці із зони обробки. Схема 

трясильного вузла із вібраційним механізмом важільно-роликового типу 

зображена на рис. 2.25. 

 

Рисунок 2.25 – Схема трясильно-вібраційного вузла: 1 – голчаті 

гребені; 2 – голчате полотно транспортера; 3 – вібраційний механізм 

 

Ефективність роботи такого трясильно-вібраційного вузла залежить від 

швидкості просування матеріалу в гребеневому полі, частоти коливань 

роликів вібраційного механізму, частоти коливань голчатих гребенів, кута 

випередження, розмаху голок і положення решітки відносно кінчиків голок 

та щільності завантаження матеріалу. 

Швидкість переміщення матеріалу визначається кутом випередження, 

величиною заходження трясильних голок між голками транспортера і 

швидкістю самого транспортера. У загальному випадку швидкість 

переміщення повинна бути такою, щоб матеріал не нагромаджувався між 

тіпальною і трясильною частинами, а також не розривався. 

Частота коливань роликів визначається із умови забезпечення 

відривання матеріалу від поверхні голчатого полотна транспортера. Під час 

удару ролика по полотну транспортера матеріал спочатку притискається до 

полотна. Підкидання матеріалу відбувається після того, як швидкість 

піднімання полотна буде зменшуватися і сила інерції Fі стане більшою від 

сили тяжіння матеріалу Gм (рис. 2.26). 
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Рисунок 2.26 – Схема для розрахунку параметрів важільно-роликового 

вібраційного механізму 

 

Сила інерції: 

,п

і м мF т а                                             (2.139) 

де тм – маса частинки, яка лежить на полотні, кг; 

п

ма – нормальна складова прискорення, яке отримує частинка маси, що 

лежить на полотні, м/с2. 

Так як G = тм·g, то умова підкидання матеріалу на полотні 

транспортера буде мати вигляд: 

>g.п

ма                                                (2.140) 

Для визначення залежності прискорення п

ма  від параметрів 

вібраційного механізму розглянемо кінематику його роботи. У момент, коли 

двоплечий важіль з роликами DE знаходиться у горизонтальному положенні, 

а кривошип знаходиться у положенні О1А, робоча вітка голчатого 

транспортера буде розміщена прямолінійно. При повороті кривошипа за час t 

на кут ωt, кривошип переміститься у положення О1А1, а двоплечий важіль з 

роликами повернеться на кут ε і займе положення D1E1. Величина 

переміщення робочої вітки полотна транспортера у напрямку осі OY, згідно 

теорії механізмів та машин, буде описуватися таким рівнянням: 

   cos sin ,т

CD
у r t

BC
                                  (2.141) 

де r – радіус кривошипа О1А, м. 
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Нормальна складова прискорення п

ма  визначається за формулою: 

   
2

2

2
cos sin .п м

м

у CD
а r t

t BC
  


      


                     (2.142) 

Вважаючи, що полотно транспортера рухається не відриваючись від 

поверхні ролика, згідно умови (2.140) знайдемо: 

   
2 > .

cos sin

g BC
r

CD t


 




 
                               (2.143) 

Дану залежність можна використати для встановлення оптимальних 

значень частоти обертання кривошипа, радіуса кривошипа і довжин важелів 

BC та CD. Під час повороту двоплечого важеля DE на кут εтах робоча вітка 

транспортера підніметься на найбільшу висоту. У цьому положенні 

швидкість піднімання роликом транспортера буде рівною нулю, а складова 

нормального прискорення і сила інерції набудуть максимального значення. 

Мінімальна частота обертання кривошипа, при якій буде забезпечуватися 

підкидання частинок лише при крайніх положеннях двохплечого важеля DE, 

тобто при ωt=π/2, рівна: 

min

max

1
.

2 cos
к

g BC
n

СD r 


 

 
                               (2.144) 

Щоб запобігти дотиканню голок голчатих гребенів до елементів 

полотна транспортера під час його коливань, потрібно узгодити частоту 

коливань голок з частотою обертання кривошипа вібраційного механізму. 

Полотно транспортера має підніматися вверх у момент, коли голки гребенів 

відхиляються на максимальний кут від вертикального положення. Також для 

забезпечення потрібної швидкості переміщення матеріалу відповідно до 

прийнятої частоти коливання голчатих гребенів встановлюється швидкість 

переміщення полотна транспортера. 

Швидкість переміщення матеріалу повинна бути такою, щоб його 

товщина на транспортері не збільшувалася. Якщо шар матеріалу буде дуже 

товстий, то це погіршить випадання із нього костриці. 
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2.9 Теоретичні передумови вдосконалення конструкції засобу для 

гранулювання ОМД методом кочення 

 

З врахуванням механізму утворення гранул методом кочення, форми та 

їх структури (рис. 2.27), можна ідеалізувати і представити таку гранулу у 

сферичному вигляді з неоднорідною по об’єму складною структурою. У 

моделі гранули ОМД на основі сапропелю прісноводних озер з 

припущеннями можна виділити декілька фаз: адгезійний шар, що сполучає 

всі компоненти ОМД, в залежності від їх виду, походження та їх процентного 

співвідношення, який чинить прямий вплив на властивості гранул ОМД. 

Серед цілого ряду фізико-механічних властивостей гранульованих ОМД 

методом кочення (коефіцієнти тертя, твердість, пружність, кут природного 

відкосу), особливо з азотними добривами слід звернути увагу на насипну 

щільність, яка може змінюватись в широких діапазонах з моменту 

відгалуження ОМС від робочих елементів пристрою для гранулювання до 

завершення процесу. Причиною такого явища є фізико-механічні і хіміко-

термічні процеси, що спричиняють зміну як розмірів та форми гранул, так і 

їх внутрішньої структури. 

 

Рисунок 2.27 – Ідеалізована форма і структура гранули ОМД, утвореної 

методом кочення: 1 – органо-мінеральна матриця; 2 – наповнювач 

(мінеральні добрива); 3 – сапропель (колоїд); 4 – міжфазний (адгезійний) 

шар; 5 – мікропори (повітряні порожнини), 6 – центр формування гранули 
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Розглянемо механізм виникнення зв’язків та вид напруженого стану у 

елементарному об’ємі dV органо-мінеральної суміші (ОМС), що дозволить 

нам класифікувати вихідний матеріал та визначитись з напрямом 

теоретичних досліджень в системі: середовище – робочий орган. 

У роботах академіків Ребіндера П.А., Ликова А.В., Дерюгіна Б.В., 

Гінзбурга А.С. та інших розглянуті форми зв’язків вологи з матеріалами [191 

– 195]. На основі встановлених значень енергії зв’язків вологи з матеріалами 

систематизовано види вологи, а також класифіковано вологі матеріали. 

Завдяки цим дослідженням, отримані математичні вирази, що 

характеризують енергію зв’язків вологи у матеріалах з достатньою для 

практичної мети точністю. При аналізі розроблених положень та методик 

зазначених фундаментальних досліджень приходимо до висновку про 

приналежність органічних сапропелів до капілярнопористих колоїдних тіл. 

Фізико-механічні властивості сапропелів, притаманних типовим капілярно 

пористим колоїдним тілам, широко висвітлені у теоретичних та 

експериментальних дослідженнях низки дослідників, а роботи [107, 114, 196] 

дозволяють віднести органічні сапропелі до термолабільних 

капілярнопористих колоїдних тіл. 

У роботах [78, 197] зазначено, що основний вплив на фізико-механічні 

властивості сапропелів, а отже і на форми зв’язків вологи у них, чинить 

якісний склад органічної речовини. За даними досліджень вміст органічної 

речовини в сапропелях може становити від 15,0 до 94,3% на суху речовину, а 

в озерах Старовижівського району Волинської області, зокрема дослідних 

зразках сапропелю озера Синове – 82 – 87%. Основними фракціями 

органічної речовини сапропелів є гумінові і легкогідролізовані речовини, що 

становлять понад 50% її основного складу. Гуміновий комплекс може 

становити від 6,7 до 71,2% на органічну речовину, з них більша половина 

належить гуміновим кислотам, здатним вступати в реакцію з хімічними 

елементами матеріалу і утворювати структурні утворення: міцні сполуки та 

комплекси. Мінеральна частина представлена в основному включеннями 
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класичних мінералів з розмірами 0,01 – 0,005 мм, в тому числі адсорбційно-

зв’язаних з органічною речовиною сапропелів. 

У ряді робіт, а також за результатами досліджень Курзо Б.В. та 

Богданова С.В., встановлено дисперсність та вміст розмірних фракцій в 

сапропелях різних типів. Ці дослідження дозволяють встановити процентний 

вміст фракцій без уточнення структури компонентів сапропелю. На основі 

зазначених характеристик робимо висновок, що сапропелі, класифікуючи за 

ступенем дисперсності частинок, відносяться до грубодисперсних систем 

(питома поверхня контакту частинок не більше 1 м2/г), а за формою частинок 

дисперсної фази слід віднести до комплексних полідисперсних систем 

(корпускулярно-волокнистих). Ці міркування знаходять своє підтвердження 

фотоматеріалами, наведеними в [81], при збільшенні зразків сапропелю від 

1000 до 6000 разів. Макро- та мікроскопічна структура органічного 

сапропелю представлена сукупністю дисперсних фаз з діапазоном розмірів 

від 1 до 10-4мм, що знаходяться у комплексному дисперсійному середовищі 

(рідка молекулярно-дисперсна система тощо). Наявність твердої фази 

(органічна та мінеральна) різних форм, дає нам можливість стверджувати, що 

сапропелі (при W  92%) – це зв’язнодисперсні системи. Ці системи 

характеризуються явним контактом частинок дисперсних фаз, що призводить 

до утворення структури у вигляді каркаса чи сітки неправильної форми. 

Наявність структури обмежує текучість дисперсної системи і надає матеріалу 

здатність зберігати форму. Наявність у дисперсних фазах сапропелю 

частинок, особливо продовгуватої і плівко-листкової форми, збільшує 

ймовірність взаємного контакту, що сприяє утворенню структури матеріалу 

при малій концентрації основної дисперсної фази, якою виступає органічна 

речовина сапропелю. Також спостерігаємо ряд спільних властивостей, 

притаманних таким структурованим дисперсним системам, як гелі. Такі 

міркування справедливі з врахуванням проведених теоретичних та 

експериментальних досліджень, в тому числі по визначенню вологості та 

зольності органічних сапропелів прісноводних озер ряду науковців. 
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У нашому випадку, як компонент ОМС, розглядаємо неструктурований 

органічний сапропель, або сапропель порушеної структури з вологістю 

W85,5%. На основі термогравікалориметричного аналізу органічного 

сапропелю, встановлено ряд сингулярних точок, що характеризують вид та 

форми зв’язку вологи у структурі сапропелю. При цьому структури зразків 

сапропелю характеризувались наявністю вільної (слабозв’язаної) вологи 

(w3,755кг/кг або W80%) та капілярної, гігроскопічної адсорбційно 

незв’язаної вологи (w1,07кг/кг або 52%W80%), що відповідає фізико-

механічним формам зв’язків у структурі сапропелю. На основі цих 

досліджень робимо висновок, що усі наявні в сапропелі дисперсні фази 

структурно-виражені і різняться за формою зовнішніх та внутрішніх зв’язків 

з дисперсійним середовищем. Прийнявши за основу твердження, що усі 

дисперсні фази утвореної після змішування суміші (пульпи), в тому числі і 

мінеральна складова, знаходяться у комплексному дисперсійному 

середовищі (рідка молекулярно-дисперсна система), основним компонентом 

якого є слабкомінералізований водний розчин, слід також враховувати такий 

фактор, як розчинність. Розчинність мінеральних компонентів суміші, як 

функція від часу та температури Rs=f(t,T), може спонукати до утворення 

нових сполук у складі ОМС внаслідок хімічної реакції. Враховуючи той 

факт, що більшість фосфорних добрив є нерозчинними у воді, або 

малорозчинними за певних умов, а розчинність калійних добрив значно 

краща, однак залежить від часу та температури, стверджуємо, що при часі 

tmin, зазначені види добрив не будуть якісно впливати на форму зв’язку 

вологи у структурі ОМС. Тому, з врахуванням фазових діаграм розчинності 

відомих фосфорних та калійних добрив і зокрема хлористого калію, слід 

звернути основну увагу на суміші з азотовмісними добривами, зокрема з 

карбамідом (CO(NH2)2), для якої характерні максимальні показники липкості. 

Процес виготовлення ОМД на основі сапропелів енергомісткий та 

складний. Існуючі способи гранулювання таких матеріалів вимагають 

вдосконалень, які направлені на зменшення витрат при виробництві готової 
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продукції, підвищення якості та збільшення відсотку виходу товарної 

фракції. Тому, при проектуванні засобів гранулювання, зусилля необхідно 

спрямувати на зниження металомісткості, зменшення енергетичних витрат на 

виготовлення добрив, особливо у випадках з новими матеріалами, такими, як 

сапропель. Враховуючи те, що вихідним матеріалом для отримання гранули 

можуть бути частинки ОМС невизначеної форми та вологості у межах  

30 – 50 %, а кінцева вологість гранул з врахуванням технічних вимог до 10 % 

та розмір гранул 4 – 6 мм, то технологічний процес отримання гранул ОМД 

на основі сапропелю матиме наступний вигляд (рис. 2.28). На схемах 

зображено загальний вид технологічної лінії формування гранул ОМД та 

переріз робочої коливної поверхні засобу формування гранул. При цьому 

коливна поверхня 1, встановлена під кутом   до горизонталі, охолоджуючо-

сепаруючий барабан – 2 горизонтально. 

 

Рисунок 2.28 – Схема технологічної лінії формування гранул ОМД 

1 – коливна поверхня; 2 – охолоджуючо-сепаруючий барабан; 3 – 

нагрівальний елемент 

 

Для зменшення металомісткості технологічної лінії у коливній 

поверхні варто передбачити нагрівний елемент для поверхні, яка контактує з 

гранулами. Таке поєднання двох операцій дозволить знизити енергоємність 

процесу виробництва гранул ОМД на основі сапропелю. Технологічний 

процес формування гранул відбувається наступним чином. Попередньо 

підготовлені частинки ОМС різної форми та маси подаються на нагріту 

коливну поверхню 1, що ізольована від навколишнього середовища і 
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розміщена під кутом   до горизонталі. Зміна кута нахилу   дозволяє 

регулювати час знаходження гранул на нагрітій поверхні. В днище нагрітої 

коливної поверхні 1 вмонтовано нагрівальний елемент 3. Під дією сили 

тяжіння та інерційних сил, що виникають внаслідок коливання нагрітої 

коливної поверхні 1, частинки ОМД переміщуються у радіальному та 

осьовому напрямах, змінюючи свою форму на кульки довільного діаметру. 

При русі по нагрітій коливній поверхні 1 гранули ОМД набирають 

необхідної твердості за рахунок втрати вологи та зменшуються в розмірах. 

Сформовані гранули потрапляють в охолоджуючо-сепаруючий барабан 2, де 

відбувається їх охолодження та розділення на товарну та дрібну фракції, 

остання з яких направляється на повторну переробку. 

Головним елементом у конструкції засобу формування гранул  

(рис. 2.29) є робоча поверхня для кочення гранул, виготовлена у вигляді 

напівциліндра. Особливістю поверхні кочення є те що її робоча зона поділена 

на дві частини: зону підготовки частинок до обкочування та зони 

формування гранул кулястої форми. Зона підготовки гранул до кочення – це 

гладка поверхня, де проходить процес формування одношарового потоку, 

прогрівання потоку частинок. Нагріта коливна криволінійна поверхня 

розташована в закритому корпусі, у простір якого додатково подається 

сушильний агент, що служить як для нагріву гранули, так і для відведення 

випарюваної вологи з потоку частинок, що піддаються гранулюванню. 

Частинки, що подаються в зоні підготовки гранул до кочення 

проходять початковий етап формування гранул кулястої форми, та 

рівномірно розміщуються по поверхні, що служить кращому переходу до 

зони обкочування. Зона кочення – це ребриста поверхня, яка створює умови 

для руху гранули одночасно поступально та обертаючись, а це покращує 

процес перетворення частинок довільної форми у кулясту. Конструкція 

робочої поверхні дозволяє змінювати її радіус кривини, частоту коливань, 

кут нахилу поверхні до горизонталі. Зміна вказаних параметрів передбачає 

можливість застосовування даного засобу для гранулювання різних видів 
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матеріалів. Нагрівання робочої поверхні здійснюється електричним струмом, 

що дозволяє вести контроль за її температурою. Втрату теплоти забезпечує 

термоізоляційна частина робочої поверхні. Переміщення частинок у зоні 

кочення під дією температури забезпечить необхідну траєкторію руху для 

формування гранул кулястої форми з одночасним зниженням вологості та 

досягненням належної твердості гранул. 

 

 

Рисунок 2.29 – Схема конструкції засобу формування гранул ОМД: 1 – 

електродвигун; 2 – привідний шків; 3 – шатун; 4 – пристрій регулювання 

кута нахилу робочої камери; 5 – ведучий шків; 6 – поверхня робочої камери;  

7 – нагрівальний елемент робочої камери; 8 – ізоляційний елемент камери 

обкочування; 9 – заслінка; I – робоча камера; II – рама 

 

Тривалість перебування гранул на нагрітій поверхні залежить від 

частоти та амплітуди коливань А, а кут нахилу   робочої поверхні 

регулюється пристроєм, вмонтованим у корпус засобу формування гранул. 

Така конструкція засобу формування гранул ОМД забезпечить високу 

ефективність виконання технологічного процесу при мінімальних затратах на 

формування та висушування гранул. Крім цього, створені всі умови 

отримання гранул необхідної твердості та вологості. 
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2.10 Визначення основних кінематичних параметрів гранули кулястої 

форми 

 

При коченні частинки ОМД кулястої форми по робочій поверхні, яка 

має форму частини кола радіусом Rпов.=0,8 м, вона здійснює рух 

прискорюючись до максимального значення, коли робоча поверхня 

знаходиться у початковому положенні, сповільнюється при досягненні 

крайнього положення на рухомій поверхні, де її швидкість та прискорення 

стають рівними нулю. 

Розглянемо рух частинки масою m, коли вона знаходиться у крайньому 

положенні на робочій поверхні (рис. 2.30).  

 

Рисунок 2.30 – Схема до розрахунку переміщення гранули по 

криволінійній поверхні 

 

При цьому частинка радіусом r  котиться по кривій, яка є частиною 

дуги кола радіусом R . У такому разі необхідно визначити кінематичні 

параметри кулеподібної частинки. Позначимо через   кут між дотичною до 

даної кривої і віссю Ox , а шлях який пройде частинка через S . Відповідно 

кут РО1Q також дорівнює  . Таким чином ( )
2

S R     , а cos RYp . 

Використавши закон збереження енергії при переміщенні кулеподібних тіл 

по криволінійних поверхнях запишемо рівняння: 



 126 







cosrgcosgR
r

cosrggy
r

m

E
p 





 2

22
2

22
0

22
, (2.145) 

 



 

 
r

rR

dt

d

r

R

r

S

2
.                      (2.146) 

У початковий момент часу 0t , значення константи також 00 E .  

Якщо прийняти 
22

2







r

r
, тоді отримаємо: 

    


cosrRgrR  22

2

1
.                            (2.147) 

Звідси,  




 cos
2

rR

g


 .                                      (2.148) 

Величина кутової швидкості переміщення частинки по криволінійній 

поверхні: 
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Швидкість центра мас кулеподібної частинки, та проекції її вектора на 

координатні вісі визначаються за відомими формулами: 

rV  , cosVVx  , sinVVy  .                       (2.150) 

Величину кутового прискорення отримаємо після диференціювання 

рівняння (2.149): 
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При 0,8R  м, 010,r  м, 00 V , 0 , максимальна швидкість та 

прискорення, у найнижчій точці криволінійної поверхні, кулеподібної 

частинки будуть рівними: 

 2 9,81 0,8 0,01
1 8,218

0,0001 0,2294


  
  


рад/с. 
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2.11 Визначення інтенсивності зневоднення частинок ОМД на етапі 

формування гранул 

 

Зниження вологи при формуванні гранул ОМД з певними 

допущеннями можна виділити у два етапи. Перший етап: падіння частинок 

довільної форми на поверхню з температурою, обумовленою внутрішньою 

температурою сушильного агента закритої камери, розшарування частинок у 

товщину однієї гранули, кочення частинок по криволінійній поверхні 

радіусом R до утворення часток за формою, що наближається до форми кулі. 

На даному етапі необхідно видалити максимальну кількість вологи, або 

перемістити її до поверхні окремих частинок.  

Другий етап зневоднення: кочення часток за формою, що наближається 

до форми кулі по нагрітій поверхні, температура якої значно перевищує 

температуру сушильного агента закритої камери. Цей етап характеризується 

зміцненням гранул та зниженням вологості гранул до нормативного 

значення. 

Розглянемо процес зневоднення шару частинок ОМД довільної форми 

товщиною в одну гранулу за наступних допущень: частинки ОМД за 

розмірами не відрізняються між собою у межах маси, з якої будуть отримані 

гранули з середнім діаметром 4 – 6 мм після зневоднення їх до нормованої 

вологості; температура та вологовміст сушильного агента у зоні взаємодії з 

частинками є величина стала; вологоперенесення відбувається лише між 

сушильним агентом та частинками; час заходження будь-якої частинки із 

розглядуваного шару у зоні дії сушильного агенту величина постійна і 

обумовлюється часом перетворення частинки довільної форми у частинку за 

формою, що наближається до форми кулі. 

За вказаних допущень, маса вологи, яка міститься в окремих 

частинках, видаляється у період постійної швидкості сушіння. При цьому у 

кожній із частинок виникають градієнти температури і тиску, які залежать 

від початкових умов сушіння і вологості матеріалу.  
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Згідно теорії сушіння інтенсивність видалення вологи перебуває в 

залежності від напрямків розташування градієнтів. Якщо градієнти 

співпадають, інтенсивність видалення вологи зростає. В іншому випадку – 

один градієнт гальмує дію іншого [193]. Інтенсивність випаровування вологи 

з матеріалу у вигляді частинок при конвективному способі сушіння 

визначатиметься за відомим відношенням: 

 са т п о

dt
t t r J с R

d
 


        ,            (2.152) 

де   – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2∙К); 

r  – питома теплота пароутворення води, Дж/кг; 

,са nt t  – відповідно температура сушильного агента та температура на 

поверхні частинки, К; 

nJ  – інтенсивність видалення вологи з поверхневих шарів частинок, 

кг/м2∙год; 

c  – питома теплоємність води, Дж/(кг∙К); 

R  – площа по поверхні теплообміну, м2; 

o  – густина, кг/м3; 

d

dt
 – зміна температури на поверхні теплообміну. 

З (2.152) інтенсивність випаровування вологи з частинок 

визначатиметься за формулою, за умови, що градієнт температури на 

поверхні частинок відсутній: 

 
1

п ca n о

dt
J t t с R

r d
 



 
       

 
.                        (2.153) 

Процес видалення вологи із сформованих частинок можливий за 

наявності різниці температур на поверхні частинок та всередині: 

 
1

2
п в ca о mt t t t Ki Ko Lu      ,                       (2.154) 

де ot  – початкова температура матеріалу, ºС; 
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   mKi  – масообмінний критерій Кірпічова; 

   Ko  – критерій Косовича; 

   Lu  – критерій інерційності Ликова; 

      – коефіцієнт фазового перетворення. 

З (2.154) визначаємо необхідну різницю температур сушильного агента 

температури на поверхні частинок для забезпечення видалення вологи:  

 ca ot t =

1

2
m

n в

Ki Ko Lu

t t

  


,                                   (2.155) 

З врахуванням (2.155) інтенсивність видалення вологи за таких умов 

визначатиметься: 

1
1 2

m

п о

п в

Ki Ko Lu
dt

J c R
r t t d




 



  
     

        
  

   

.                        (2.156) 

Як видно із (2.156) збільшення інтенсивності видалення вологи 

знаходиться у прямолінійній залежності від площі теплообміну Rν, 

збільшення якої при сушінні ОМД незначне. Крім цього, в процесі 

обкочування частинок поверхні гранул ущільнюються, створюючи перепону 

для видалення вологи із центру гранули. Аналіз формули (2.156) показує 

також, що із зростанням інтенсивності зростатиме і критерій Кірпічова, який 

характеризує співвідношення зовнішнім масообміном та внутрішнім 

перенесенням маси. А це означає зростання різниці температур поверхневих і 

внутрішніх шарів окремих часток, що сприяє виникненню градієнту 

температур. Тому, на етапі перетворення частинок довільної форми у кулясту 

для часткового зневоднення ОМД необхідно застосовувати м’які режими 

сушіння методом природної конвекції. У такому випадку масообмін ний 

критерій Кірпічова визначається за формулою: 

2
ц п

m

о р

u u
Ki

u u





,                                           (2.157) 



 130 

де індекси при вологовмістах u  відповідно: , , ,ц п о р  – центр, 

поверхня, початкове та рівноважне значення.  

Відомо також, що межами зміни значення критерію Кірпічова є: 

0<Kim<2. Отримавши значення Кірпічова для гранули ОМД на основі 

органічного сапропелю, визначаємо коефіцієнт дифузії вологи з гранул ОМД 

отриманих методом кочення, при їх конвективному сушінні на м’яких 

режимах за формулою:  




d

dW

WKi

RR

om

m
m 




 .                                   (2.158) 

Підставивши відповідні значення, отримаємо: 

  4
42

108,10
2615,02,3

9,21025,2 






m м2/год. 

Дане значення знаходиться у межах значень коефіцієнта дифузії глини 

при її зневодненні на низькотемпературних режимах, що підтверджує 

висновки про утворення щільної органо-мінеральної матриці навколо 

гранули ОМД у випадку використання методу кочення. 

 

 

2.12 Конструкція та розрахунок технологічних параметрів барабанної 

сушарки  

 

У більшості конструкцій барабанних сушарок сушильний агент 

рухається вздовж осі сушильної камери. Таке підведення забезпечує його 

контакт лише з верхніми шарами матеріалу в нижній частині сушильної 

камери та з матеріалом, який піднімається і пересипається лопатями. Більш 

ефективне використання сушильного агента в барабанних сушарках можна 

досягти при його підведенні під шар матеріалу. Реалізувати таке підведення 

дозволяє конструкція сушарки, що пропонується на рис. 2.31 [198], яка може 

використовуватися для сушіння насіння льону та насіннєвих коробочок 

льону.  
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Рисунок 2.31 – Барабанна сушарка: а – схематичне зображення 

барабанної сушарки; б – поперечний переріз сушильного барабана (1 – 

сушильний барабан; 2 – циліндричний кожух; 3 – перфорований конус; 4 – 

перегородка; 5 – секція; 6 – поличка; 7 – вентилятор; 8 – завантажувальний 

бункер; 9 – вивантажувальний патрубок). 

 

Сушарка містить сушильний барабан, утворений циліндричним 

кожухом з співвісно розташованим у ньому перфорованим конусом. Простір 

між циліндричним кожухом та перфорованим конусом розділений 

перегородками на секції. З обох торців сушильний барабан обладнано 

нерухомими кришками, у одній з яких передбачено вікна завантаження 

матеріалу та підведення сушильного агента, а у іншій – вікна вивантаження 

матеріалу та відведення сушильного агента. На внутрішній поверхні 

перфорованого конуса передбачено полички. До вікна підведення 

сушильного агента приєднано нагнітаючий вентилятор з паливним блоком, а 

до вікна відведення сушильного агента – приєднано відсмоктувальний 

вентилятор. Форма і розміщення вікна підведення сушильного агента 

забезпечує його підведення виключно в секції (у нижній частині сушильного 

барабана), що співпадають з ним під час обертання сушильного барабана. 

Форма і розміщення вікна відведення сушильного агента забезпечує його 

відведення виключно через секції (у верхній частині сушильного барабана), 

що співпадають з ним під час обертання сушильного барабана. При 
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співпадінні секцій під час обертання сушильного барабана з вікнами 

підведення та відведення сушильного агента утворюються “повітряні 

канали”. Запропонована конструкція забезпечує більш ефективне 

використання сушильного агента за рахунок проходження його через шар 

матеріалу. 

Внаслідок малої кутової швидкості обертання барабанної сушарки, шар 

матеріалу в ній протягом нескінченно малого проміжку часу d  можна 

розглядати як нерухомий. Враховуючи також, що діаметр сушильної камери 

значно більший за розміри частинок матеріалу, тому шар матеріалу в 

поперечному перерізі сушильної камери можна розглядати, як утворений 

елементарними шарами висотою в одну частинку матеріалу dh , що 

послідовно омиваються сушильним агентом, який рухається через них знизу 

вверх у площині перпендикулярній осі сушильної камери (рис. 2.32). 

Позначивши поверхню окремої частинки матеріалу в елементарному 

шарі через 
hdS , складемо рівняння енергетичного балансу нерухомого 

елементарного шару для періоду постійної швидкості сушіння [199]: 

( )h m h p ht t dS F c dt    ,                                   (2.159) 

або  

h
h

h m p

dt
dS

t t F c



 



,                                       (2.160) 

  – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2∙ºС);  

ht  – температура сушильного агента, ºС;  

mt  – температура матеріалу, ºС;  

F  – площа пор у поперечному перерізі шару матеріалу, м2;  

  – швидкість сушильного агента у шарі матеріалу, м/с;  

pc  – теплоємність сушильного агента при сталому тиску, Дж/(кг∙ºС);  

  – питома маса сушильного агента, кг/м3;  

hS  – площа поверхні частинок у шарі висотою h , м2. 



 133 

Оскільки висота шару через який проходить сушильний агент є 

невеликою, тоді його параметри можна прийняти сталими за висотою шару 

та проінтегрувати вираз (2.160):  

0

hk h

hn

t S

h
h

h m pt

dt
dS

t t F c



 


  ,                                 (2.161) 

hnt  – температура сушильного агента на вході в шар матеріалу, ºС;  

hkt  – температура сушильного агента на виході з шару матеріалу, ºС. 

 

Рисунок 2.32 – Шар матеріалу в поперечному перерізі сушильної 

камери 

 

З (2.161) отримаємо:  

( )

h

p

S

F c

hn m hk mt t t t e



 


   .                                  (2.162) 

Замінимо частинку матеріалу кулькою, площа поверхні якої рівна 

площі поверхні частинки, а діаметр рівний висоті елементарного шару 

матеріалу. Тоді прийнявши, що площа поверхні всіх частинок однакова, 

висоту шару матеріалу можна визначити наступним чином: 

h
k

he

S
h d

S
 ,                                              (2.163) 

heS  – площа поверхні частинок в елементарному шарі, м2;  

kd  – діаметр кульки, м.  

Визначивши величину 
hS  та підставивши її в рівняння (2.163), 

отримаємо: 
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ln
k p hn m

he hk m

d F c t t
h

S t t

 



 
    

 
.                                  (2.164) 

Середня інтенсивність видалення вологи з шару матеріалу висотою h  

згідно [200]: 

0
1

h

p

S

F cp

h

q F c
q e



  



 
   

  

,                                (2.165) 

hq  – середня інтенсивність сушіння шару висотою h , кг/с;  

0q  – інтенсивність сушіння початкового елементарного шару 

матеріалу, кг/(м2∙с). 

Припустимо, що під час переміщення розглядуваного шару матеріалу 

вздовж сушильної камери за час 
h  на відстань l , сушильний агент 

проходить через шар матеріалу шлях h . Тоді маса вологи, яка буде видалена 

з розглядуваного шару поверхнею 
hS  при переміщенні його на відстань l , 

складе:  

h
B

q h
m


 ,                                               (2.166) 

Bm  – маса вологи, що видаляється з шару матеріалу при переміщенні 

його на відстань l  вздовж сушильної камери, кг вол./м. 

У запропонованій конструкції сушарки сушильний агент підводиться 

до шару матеріалу вздовж камери з однаковими початковими параметрами. 

Приймаючи, що вологовіддача матеріалу теж однакова, тоді раціональна 

довжина камери: 

B3

B

m
L

m
 ,                                                (2.167) 

B3m  – загальна маса вологи, яку необхідно видалити з розглядуваного 

шару матеріалу поверхнею 
hS , кг вол. 

Загальна маса вологи, яку необхідно видалити з шару матеріалу: 

( )

(100 )

n k
B3 n

k

W W
m m

W





,                                     (2.168) 
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nm  – початкова маса матеріалу, кг;  

nW , 
kW  – відповідно, відносна вологість матеріалу на початку та в кінці 

сушіння, %. 

Провівши необхідні перетворення, отримаємо: 

2

2 2 2
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.          (2.169) 

Необхідна швидкість переміщення матеріалу вздовж сушильної 

камери, м/с: 
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.     (2.170) 

Запропонована конструкція барабанної сушарки забезпечує зниження 

енерговитрат на процес сушіння за рахунок більш ефективного використання 

сушильного агента. Отримані залежності дозволяють визначити технологічні 

та конструктивні параметри барабанної сушарки. 
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3 МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1 Агротехнічна характеристика льонотрести як об’єкта досліджень, 

умови її одержання для проведення досліджень 

 

Ріст і розвиток рослин льону олійного, формування врожаю і його 

якості значною мірою залежить від метеорологічних умов, які для зони 

Західного Полісся України в цілому відповідають біологічним потребам 

культури льону і досить сприятливі для отримання високих врожаїв 

льонопродукції, про що свідчать середньо-багаторічні дані основних 

метеорологічних показників. 

За багаторічними даними погодні умови в місці проведення дослідів 

характеризуються такими показниками: температура повітря становить 

6,4С, сума температур за вегетаційний період вище 10С – 2400-2500С. 

Найвища температура припадає на липень (19,2С), найнижча – на січень     

(-6,3С). Річна сума позитивних температур дорівнює 2854С. Період із 

середньодобовою температурою повітря вище 5С становить 200 днів (з 8 

квітня по 25 жовтня), а із середньодобовою вище 0С – 250 днів. 

За вегетаційний період випадає близько 320 – 350 мм опадів, що 

становить приблизно 70% середньої річної норми; відносна вологість повітря 

дорівнює 75 – 85%. Однак, урожайність сільськогосподарських культур 

залежить не від середнього стану погоди на певній території (власне 

клімату), а від особливостей вегетаційного періоду в окремі роки. 

Тому, в експериментальних дослідженнях передбачались досліди з 

визначення процесу вилежування під дією випадкових факторів: швидкості 

вітру, температури та вологості повітря в період збирання та вилежування 

соломи, зволоження льоносировини від ґрунту, роси, кількості та повторності 

опадів. Здійснювали оцінку метеорологічних умов протягом всього періоду 

проведення лабораторно-польових дослідів. 
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Вимірювання відносної вологості повітря здійснювали аспіраційним 

психрометром, температуру повітря – ртутним термометром, а швидкість 

повітря – чашковим анемометром. Фіксували також зміну напрямку вітру. 

Виміри проводили протягом дня з інтервалом в дві години.  

Контроль за повторними опадами здійснювали за відомою методикою 

шляхом збирання у мірне відро з подальшим вимірюванням мірним 

стаканом, яке здійснювали двічі на добу: зранку та ввечері.  

Ймовірність випадання опадів та кількість днів з опадами в період 

збирання та вилежування трести визначались за даними метеостанції 

Волинської області за двадцятирічний період. 

Дослідження проводили із сортом льону олійного – “Лірина”, що 

занесений до державного реєстру сортів рослин. 

Сорт льону олійного Лірина, створений у Німеччині (“Дойче 

Заатфеределунг Ліппштадт-Бремен ГмбХ”), у реєстрі сортів України з 2002 

року. Рослини заввишки до 80 см. Кущ рихлий, стебло округле, гіллясте. 

Плід – округла, загострена догори світло-жовта коробочка. Насіння 

яйцеподібне, плоске, світло-коричневе. Маса 1000 насінин – 6,9 г. 

Вегетаційний період – 110 – 120 днів. Урожайність – до 28,2  ц/га, вміст 

жиру – 42,7 %. Сорт технологічний, не вилягає, не осипається. 

Для сівби використовувалося кондиційне насіння досліджуваних 

сортів, яке відповідає вимогам ДСТУ 2240-93 “Насіння 

сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови”.  

Посівні якості насіння, що використовували для сівби у дослідах, були 

високими: господарська придатність знаходилась в межах 95,0 – 98,0%, 

ураженість хворобами – 8,2%, тобто насіння в усі роки проведення 

досліджень відповідало першому класу стандарту якості. 

Льон висівався в ланці польової сівозміни з таким чергуванням 

культур: озимі зернові, цукрові буряки, ярі зернові, льон. Спосіб сівби – 

рядковий з шириною міжрядь 15 см. Норма висіву – 30 – 40 кг/га. Під час 

вирощування льону використовувалася типова технологія для даної зони.  
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Відбирання лляної соломи з метою формування матеріалу для 

проведення дослідів проводили відповідно до ДСТУ 4149: 2003. 

Урожайність льоносоломи і насіння рахували поділяночно з 

приведенням їхньої маси до 100%-ої чистоти і стандартної вологості – 

льоносоломи до 19%, насіння – до 12%. 

Для визначення вологості стебел, волокна льону і насіннєвих 

коробочок льону використовували лабораторне обладнання (рис. 3.1): 

технологічна вага ТВЛ – 0,5; сушильна шафа типу СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/И3; 

набір бюксів; секундомір; циліндричні ємкості. 

Для визначення посівних властивостей насіння льону використовували 

ростильні (чашки Петрі) з фільтрувальним папером, термостат, температуру 

якого в робочому режимі можна змінювати від 20 до +55ºС і перевищенні 

заданої температури над температурою навколишнього повітря не менше 5ºС 

за ГОСТ 12038-84. 

 

Рисунок 3.1 – Лабораторне обладнання для визначення вологості 

 

Для визначення відокремлюваності волокнистого шару від деревини 

використовували прилад ООВ. Головною особливістю цього приладу є те, 

що било відділяє деревину, а волокно залишається непошкодженим. 
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3.2 Методика визначення впливу процесу плющення на тривалість та 

якість вилежування трести і вихід волокна льону олійного  

 

Програма досліджень передбачала проведення біологічного росяного 

мочіння соломи льону олійного при різних технологіях обробки стрічки 

льону в процесі збирання, тобто з проведенням плющення і без нього. 

Оскільки процес вилежування трести відбувається під дією сукупності 

фізичних (зволоження та сушіння трести) та біологічних процесів, які 

відбуваються в льоносировині (дія грибів та ферментів) (рис. 3.2), то в 

процесі дослідження оптимального терміну вилежування трести льону 

олійного здійснювалось з врахуванням основних зовнішніх факторів, які 

впливають на цей процес, а саме: кількості опадів; щільності льоносировини; 

кількості вологи, яку отримала стрічка в процесі вилежування та швидкості 

вітру в період вилежування льонотрести. 

Стрічку, отриману без обробки запропонованим пристроєм в процесі 

збирання вважали за контроль. 

Процес приготування трести здійснювався з використанням 

біологічного росяного мочіння. У процесі вилежування лляної соломи 

ретельно слідкували за її перетворенням в тресту. Контроль здійснювали 

шляхом визначення показників відокремлюванності волокнистого шару від 

деревини через 10, 14, 18, 22, 25 добу розстилу. 

Для визначення оптимального терміну вилежування льонотрести в 

кожному варіанті дослідження її піднімання здійснювали двічі. Готовність 

трести до піднімання визначали шляхом відбирання проб зі стрічок та 

досягненням  показника відокремлюваності волокна від деревини 4,1 од. 

Перед проведенням обробки стрічки льону олійного визначалася її 

товщина H  за довжиною верхівкової частини l  (в межах розгалуження 

стебел). Довжина верхівкової частини визначалася як різниця між середніми 

значеннями загальної довжини стебла (ширини стрічки) та технічної 

довжини стебла. Далі верхівкова частина в напрямку від верхівки стебел до 
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гузирів розбивалася на інтервали і в межах кожного інтервалу визначали її 

товщину шляхом вимірювання лінійкою. 

h

Qо

Грунт Wг=25...50%

Повітря

Wп

Vп

Tп Qг

 

Рисунок 3.2 – Основні фактори, які впливають на процес вилежування 

льонотрести: oQ  – кількість вологи, яку отримує стрічка від опадів;  

ãQ  – кількість вологи, яку отримує стрічка в процесі вилежування від ґрунту; 

ïW  – вологість повітря; ïV  – швидкість вітру; ïT  – температура повітря,  

b,h  – висота та ширина стрічки відповідно 

 

Контроль за вилежуванням трести починали через 5 діб після 

розстеляння соломи на льонищі. 

Як вже зазначалось, вилежування стрічки льону здійснюється під дією 

зовнішніх факторів – швидкості вітру, температури та відносної вологості 

повітря. Зволоження здійснюється за рахунок випадання повторних опадів, а 

також за рахунок отримання вологи від ґрунту та роси. При проведенні 

лабораторно-польових досліджень визначали вплив зовнішніх 

метеорологічних факторів на динаміку процесу природного вилежування 

трести льону олійного. 

Кількість вологи, яку стрічка отримала від ґрунту, визначали як 

різницю між вологістю дослідної та контрольної ділянок. 

Для визначення кількості вологи, яку отримала стрічка від роси, 

дослідну ділянку стрічки накривали плівкою, після чого визначали різницю 

вологості накритої та контрольної ділянок. Взяття проб на аналіз зі стрічки 
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здійснювали за стандартною методикою згідно, з верхнього та нижнього 

шарів льонотрести. Схема відбору представлена на рис. 3.3. 

1 2

 

Рисунок 3.3 – Схема відбору проб зі стрічки: 1, 2 – місця взяття проб 

 

Порядок проведення досліджень наступний: із соломи льону олійного 

початкової вологості формують стрічку до і після обробки запропонованим 

пристроєм; здійснюють відбір проб протягом доби, через годину; визначають 

вологість ваговим способом. 

Для цього із загальних жмень льонотрести відповідно до типу обробки 

відібраних за приведеною схемою та очищених від сміття та плутанини, 

формують дві наважки до 50±1 г. Щоб запобігти засміченню та зміні 

вологості проби до початку проведення аналізу її зберігали у 

поліетиленовому пакеті. 

Вологість трести льону олійного визначали у сушильній шафі ВСЛК-1 

за ДСТУ 5015:2008 при температурі 105±2ºC за допомогою лабораторних ваг 

ВТК-500 з похибкою зважування не більше 0,005 г. Нормована вологість 

льонотрести 19%. Гранично допустима вологість 25%. 

При сушінні в сушильній шафі кожну з частин проби льонотрести 

закладають в попередньо зважені бюкси. Після зважування проби разом з 

бюксами ставлять в сушильну шафу, де їх висушують за температури 100-

105ºС. Перше зважування проводять після години висушування, а наступі – 

через кожні 15 – 20 хв., до тих пір, поки маса не буде відрізнятися від 

попередньої менш ніж на 0,05 г. Вологість вираховують як середнє 

арифметичне з результатів двох проб. Розходження між результатами 

паралельних випробувань не повинно перевищувати 1,5%. У протилежному 

випадку аналіз вважають неправильним, і його необхідно повторити. 
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3.3 Визначення вмісту та якості волокна у тресті льону олійного 

 

Вихід і якість льонотрести і льоноволокна визначали згідно з ДСТУ 

24383-89 “Треста лляна. Вимоги при заготівлі”. 

Якість льонотрести визначали залежно від вмісту волокна, міцності, 

кольору і діаметра стебел, масової частки костриці та смітних домішок.  

Після отримання трести із 10 підготовлених снопів відбирали проби, 

видаляли із них бур’яни та зважували. Кожну наважку доводили до 100±2 г і 

зв’язували у пучки. Зв’язані пучки розрізали на три ділянки. Спочатку 

відрізали прикореневу ділянку довжиною 15 см. Така довжина відповідає 

середній висоті зрізу стеблостою льону олійного під час збирання його 

зернозбиральним комбайном. Потім від місця відрізу прикореневої ділянки 

відміряли 30 см і відрізали верхню ділянку. Місце відрізування верхньої 

ділянки знаходиться дещо вище початку розгалуження стебла. 

Вирізані з пучків ділянки підсушували у сушильній шафі до вологості 

19 %, розв’язували, зважували і пропускали через лабораторну м’ялку ЛМ-3, 

розкладаючи стебла рівномірним шаром по робочій ширині м’ялки. Тиск 

пружин на вальці м’ялки було встановлено постійним 118 Н (12 кгс). 

Пропустивши стебла через м’ялку 5 – 6 разів, їх витрушували вручну до 

припинення виділення костриці. Потім знову проминали 4 – 6 разів і 

протрушували. Такий процес повторювали до тих пір, поки вміст костриці в 

волокні не перевищував 10 %. Залишки костриці вибирали вручну на столі, 

покритому темним папером. Окремі волокна, які випали з кострицею, 

збирали і приєднували до проби. Отримане чисте волокно зважували із 

точністю до 0,01 г на лабораторних вагах ВТК-500. 

Вміст волокна в тресті (у відсотках) визначали за формулою: 

1

2

100
, %

М
С

М


                                            (3.1) 

де М1 – маса волокна, г; 

 М2 – маса трести, г. 



 143 

Із відібраних із трести проб формували пучки стебел, які ділили на три 

рівні частини. Одна з них для визначення розривного навантаження у верхній 

частині стебел, друга для визначення розривного навантаження у середній 

частині і третя – в прикореневій частині стебла. У стеблах, призначених для 

визначення розривного навантаження у верхній частині, намічали лінію 

початку метілки, відміряли від неї в сторону прикореневої частини та 

вирізали ділянку довжиною 27 см. У середній частині стебел намічали 

середину за довжиною стебел, відміряли від неї в обидві сторони по 13,5 см і 

вирізали ділянку довжиною 27 см. В окоренковій частині намічали лінію 

підставки лінійки до кореневої шийки стебла, відміряли від неї у бік вершини 

ділянку 27 см і вирізали її. 

З кожної вирізаної частини витягуванням відрізків (по одному) і 

складанням їх назустріч один одному формували наважки масою 1 г. 

Відрізки вирівнювали за довжиною і пропускали одностебловим шаром через 

лабораторну м’ялку ЛМ-3 і формували п’ять наважок волокна масою 5,5 г. З 

кожної наважки витрушували вручну кострицю. Три наважки із п’яти 

доводили до маси 5,5 г кожна за рахунок двох інших. З отриманих наважок 

вручну формували стрічки довжиною 1,0 м та шириною 30 мм. Кожну 

стрічку пропускали п’ять разів через стрічкоутворювач ЛО-2, який 

забезпечує коефіцієнт витягування від 3,7 до 4. Потовщення, які 

утворювалися на стрічці, ретельно розрівнювали вручну. Після кожного з 

перших чотирьох пропусків отриману стрічку обережно розділяли на 

відрізки довжиною 1 м і складали разом у чотири шари. Після п’ятого 

пропуску стрічку не складали, а розрізали на відрізки довжиною 27 см. Із 

стрічок одержували 30 відрізків. Кожен відрізок зважували і доводили його 

масу до 0,42 г. Нестачу або надлишок маси усували поповненням або 

видаленням волокон вздовж стрічок. Отримані стрічки розміщували у 

спеціальні касети або на столі між аркушами паперу під тягарем близько 

7,5 кг і витримували протягом 6 год для випрямлення і впорядкування їхньої 

форми. 
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Розривне навантаження волокна визначали на розривній машині марки 

ДКВ-60 з відстанню між затискачами 10 см. Точність визначення до 0,1 даН з 

наступним округленням до цілого числа. За кінцевий результат приймали 

середнє арифметичне результатів 30 випробувань: 

30
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1
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30
р рі

і

П П


                                          (3.2) 

Прі – розривне навантаження і-го відрізка волокна. 

Підготовлені стрічки скручували за допомогою приладу КВ-3 так, щоб 

було одне кручення на 10 мм довжини стрічки. Скручені стрічки затискали в 

затискачах розривної машини таким чином: спочатку стрічку затискали у 

лівому затискачі, потім її брали за вільний кінець, розправляли і злегка 

натягували так, щоб вона не провисала між затискачами і не перекручувалася 

та направляли у правий затискач. При цьому ніякому додатковому 

оправленню стрічку не піддавали. Відстань між затискачами дорівнювала 

10 см. Розрив виконували рівномірним обертанням маховика із швидкістю 

обертання маховика 50 – 60 об/хв. Після розриву обидві половини стрічки 

звільняли від затиску в затискачах. 

Оскільки шкала машини марки ДКВ-60 представлена в кгс, після 

обчислення середнього арифметичного значення розривного навантаження 

його переводять у даН, помноживши на 0,98. 

Відібрані для дослідження проби волокна вагою 0,5 кг розстеляли на 

столі рівномірним шаром на площі 100×70 см. Гнізда костриці, які 

зустрічалися, розтягували і разом з кострицею, яка осипалася, рівномірно 

розподіляли по всьому шару. Із шару відрізали пасма вагою 12 – 15 г. 

Волокно, яке залишилося, зберігали на випадок повторного аналізу. 

Кострицю та смітні домішки відбирали пінцетом, розклавши волокно 

на чорному склі (папері, клейонці) і зважували. Окремо зважували очищене 

волокно, кострицю та смітні домішки. Похибка при зважуванні не повинна 

бути більшою за 0,01 г. 
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Якщо початкова маса проби відрізняється від сумарної маси чистого 

волокна, костриці та смітних домішок більше, ніж на 1,5 %, аналіз 

повторювали на нових відібраних пробах. 

Масову частку костриці та смітних домішок Кс у відсотках 

обчислювали за формулою: 

1 100 %,с

т
К

т
                                              (3.3) 

де т1 – маса костриці та смітних домішок, г; 

т – початкова маса проби, г. 

За результат випробувань приймали середнє арифметичне результатів 

двох визначень. Обчислення проводили до першого десяткового знака з 

наступним округленням до цілого числа. 

Колір трести визначають зіставленням розірваних на динамометрі 

пучків волокна з п’ятьма натуральними кольоровими еталонами: I – волокно 

буре з домішками чорного або зеленого кольору, а також жовто-буре; II – 

волокно жовте з домішками сірого й сіре з домішками жовтого кольору; III – 

волокно темно-сіре, сіре й світло-жовте, а також темно-сіре з жовтим; IV – 

волокно світло-сіре без блиску; V – волокно світло-сіре з блиском. 

Попередньо кожний пучок підготовлювали наступним чином. Один 

кінець пучка брали в руку, другою рукою проводили 3 – 5 разів по пучку для 

видалення костриці й для паралелізації волокон, потім прядки повертали, 

затискаючи з другого кінця й повторюючи ту ж операцію. Після очистки 

прядки від костриці їх розкладають на однорідні по кольору групи, потім 

кожну групу зіставляли з натуральними кольоровими еталонами й 

підраховували число прядок в кожній групі. Число пучків кожного кольору 

множили на порядковий номер еталона, добутки сумували й суму ділили на 

три з точністю до 0,01. Отримана величина є показником кольору волокна. 
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3.4 Методика дослідження параметрів стрічки льону олійного після 

обробки її верхівкової частини   

 

Одними з основних показників, що характеризують роботу пристрою 

для обробки верхівкової частини стрічки льону олійного, є ступінь 

пошкодження стебел та їх перекіс у стрічці після обробки. Пошкодження 

стебел, зокрема, відкритий злам, розрив, скручування, розмочалювання 

негативно впливають на вихід волокна з їх продуктивної частини.  

Для дослідження параметрів стрічки льону олійного перед та після 

обробки її верхівкової частини запропонованим пристроєм і усунення впливу 

випадкових факторів (для забезпечення “чистоти” експерименту), стрічка 

стебел льону формувалася “вручну” з розрахунку необхідної кількості стебел 

на 1 пог. м стрічки. Стебла льону бралися без пошкоджень загальною 

довжиною 60 – 65 см. Забезпечувалося паралельне розміщення стебел у 

стрічці без розтягнутості з кутом їх перекосу  = 0.  

Перед проведенням обробки стрічки льону олійного визначалася зміна 

її товщини H  за довжиною верхівкової частини l . Довжина верхівкової 

частини визначалася як різниця між середніми значеннями загальної 

довжини стебла (ширини стрічки) та технічної довжини стебла. Далі 

верхівкова частина в напрямку від верхівки стебел до гузирів розбивалася на 

інтервали і в межах кожного інтервалу визначали її товщину шляхом 

вимірювання лінійкою. Після проходження стрічки через пристрій 

підраховувалася кількість пошкоджених стебел. За результатами підрахунку 

кількості пошкоджених стебел визначалися зпоказники, що характеризують: 

- кількість стебел у стрічці з розривом продуктивної частини стебла: 

100%
pc

pc

cm

n

n
   ,                                                 (3.4) 

де pcn  – кількість стебел у 1 пог. м стрічки з розривом продуктивної 

частини стебла, шт.; 
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cmn  – загальна кількість стебел у 1 пог. м стрічки, шт.; 

- кількість стебел у стрічці із зламом: 

100%зc
зc

cm

n

n
   ,                                                 (3.5) 

де 
зcn  – кількість стебел у 1 пог. м стрічки із зламом, шт.; 

- кількість скручених стебел у стрічці: 

100%cc
cc

cm

n

n
   ,                                                 (3.6) 

де 
ccn  – кількість скручених стебел у 1 пог. м, шт.; 

- кількість розмочалених стебел у стрічці: 

100%mc
mc

cm

n

n
   ,                                                 (3.7) 

де 
mcn  – кількість розмочалених стебел у 1 пог. м стрічки, шт.; 

- сумарна кількість пошкоджених стебел у стрічці: 

pc зc cc mc         ,                                         (3.8) 

де 
 – сумарна кількість пошкоджених стебел у 1 пог. м стрічки, %. 

Після обробки верхівкової частини стрічки також визначався кут 

перекосу стебел у ній за допомогою кутоміру.  

 

3.5 Методика дослідження деформації стиску складових верхівкової 

частини стрічки льону олійного 

  

Під час обробки верхівкової частини стрічки льону олійного 

запропонованим пристроєм відбувається руйнування насіннєвих коробочок 

внаслідок дії вальців та плющення стебел. Для визначення сили тиску, 

необхідної для руйнування насіннєвої коробочки льону олійного та величини 

її деформації під час стиску використовувався екстензометр (рис. 3.4), 

обладнаний спеціальним пристосуванням. Пристосування до екстензометра 
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складається з верхнього і нижнього тримачів з пластинами, між якими 

встановлюється насіннєва коробочка.  

 

Рисунок 3.4 – Екстензометр: 1 – індикатор; 2 – лічильник; 3 – маховик; 

4 – верхній затискач; 5 – нижній затискач; 6, 7 – верхній і нижній тримачі 

 

Для проведення дослідів насіннєва коробочка льону олійного 

встановлюється в зазор між пластинами верхнього і нижнього тримачів, а 

тримачі відводяться один від одного обертанням маховика. Сила, що 

прикладається при цьому, визначається за показником індикатора з 

використанням перевідного графіка. Зменшення насіннєвої коробочки у 

напрямку стиску знаходиться за показником лічильника.  

За отриманими під час дослідів даними, розраховується умовний тиск 

(напруження) q , відносна деформація   та модуль деформації E  насіннєвої 

коробочки льону олійного. Умовний тиск (напруження) на насіннєву 

коробочку льону олійного: 

2

4

k

P
q

d
 ,                                                        (3.9) 

де q  – умовний тиск на насіннєву коробочку, Па; 

P  – сила тиску на насіннєву коробочку, Н; 
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kd  – діаметр насіннєвої коробочки, м. 

Відносна деформація насіннєвої коробочки льону олійного: 

k

k

d

d



 ,                                                      (3.10) 

де   – відносна деформація насіннєвої коробочки; 

kd  – абсолютна деформація насіннєвої коробочки, м. 

Абсолютна деформація насіннєвої коробочки визначається як різниця 

між поточним значення лічильника та початковим.  

Модуль деформації насіннєвої коробочки льону олійного: 

n

n

q
E


 ,                                                      (3.11) 

де E  – модуль деформації насіннєвої коробочки, Па; 

nq  – умовний тиск на коробочку в момент її розтріскування, Па; 

n  – відносна деформація насіннєвої коробочки в момент її 

розтріскування. 

Значення умовного тиску на насіннєву коробочку та її відносну 

деформацію визначали навантажуванням по боковим та торцевим поверхням. 

Дослідження проводилися за різної відносної вологості насіннєвих 

коробочок льону олійного. Насіннєві коробочки для дослідження 

відбиралися цілими та непошкодженими з рослин, що бралися з різних 

ділянок поля. Перед стисканням вимірювався діаметр насіннєвої коробочки.  

За результатами дослідів проводили обробку даних, будували 

залежності умовного тиску від відносної деформації ( )q   при різній 

відносній вологості та діаметрі насіннєвих коробочок. Розраховували 

значення умовних тисків 
nq  та pq , відносних деформацій 

n  та p , модуля 

деформації E . 

Під час обробки верхівкової частини стрічки стебла піддавали  

поперечному стиску вальцями барабана. Дослідження стиску стебла льону 

олійного у поперечному напрямку проводили на екстензометрі (рис. 2.4). Під 
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“стиском” стебла розуміємо не стиск матеріалу стебла, а стиск його трубки, 

тобто її плющення, під час якого відбувається згин матеріалу стебла в 

поздовжньому та поперечному перерізах.   

Для проведення дослідів підготовлений зразок стебла встановлюється 

у зазор між пластинами верхнього і нижнього тримачів екстензометра, а 

тримачі відводяться один від одного обертанням маховика. Сила, що 

прикладається при цьому, визначається за допомогою індикатора. Відносна 

деформація рослини знаходиться за показниками лічильника. Стиск зразків 

стебел відбувається при відсутності обмежень збоку. 

Для проведення дослідження відрізається частина стебла льону 

олійного довжиною 0,1 м зі сторони суцвіття з врахуванням того, щоб місце 

деформації стебла знаходилося посередині зразка. За допомогою мікроскопу 

БМИ-1Ц здійснюється вимірювання діаметра кожного зразка. Дослідження 

проводяться при різній вологості стебел льону олійного. 

Під час стиску стебла фіксуються проміжні значення сили стиску та 

деформації, а також значення цих величин у момент розплющування стебла 

(утворення тріщини) та в момент, коли остаточно стуляються стінки трубки, 

яка утворює стебло, і починається деформування безпосередньо матеріалу 

стебла. За результатами досліджень стиску стебел розраховуються значення 

умовних тисків 
ncq  (у момент утворення тріщини) та pcq  (у момент стуляння 

стінок трубки), відповідних їм відносних деформацій 
nc  та pc , модуля 

деформації 
cE  за залежностями (3.9), (3.10) та (3.11). 

 

 

3.6 Методика визначення необхідної кількості проминань стрічки 

льону для її обробки  

  

Дослідження з визначення необхідної кількості проминань (проходів 

вальців стрічкою) для обмолоту стрічки льону олійного проводили на 

пристрої, що представлений на рис. 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Пристрій для обробки верхівкової частини стрічки льону 

олійного: 1 – опорна поверхня, що прогумована з внутрішньої сторони;  

2 – валець з прогумованою поверхнею; 3 – вставка; 4 – диск; 5 – рама 

 

 Пристрій складається з рами, на якій розміщено барабан, що 

виконаний з можливістю приводу від двигуна через ланцюгову передачу та 

вручну за допомогою корби. Барабан утворено двома дисками, що закріплені 

на приводному валу, на осях між якими встановлені вальці з прогумованою 

поверхнею. Між вальцями до дисків прикріплені вставки. Над барабаном 

встановлена опорна поверхня, яка прогумована з внутрішньої сторони і 

виконана з можливістю регулювання зазору між ними. 

Під час досліджень елемент стрічки льону олійного, що містив стебла у 

кількості з розрахунку 900 шт./пог. м стрічки, верхівковою частиною 

вкладали на барабан та змінюючи величину зазору між барабаном та 

опорною поверхнею, досягали необхідного ступеня ущільнення верхівкової 

частини стрічки. Зі сторони гузирів стрічку льону вкладали у затискні рамки 

для усунення можливості її переміщення разом з вальцями під час обертання 

барабана. Під пристрій встановлювали накопичувач для лляного вороху. 

Із сталою швидкістю обертаючи за допомогою корби барабан, 

проводили обробку стрічки льону шляхом плющення її верхівкової частини 
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вальцями. Виділений лляний ворох під час обертання барабана зі вставок 

спрямовувався у накопичувач. Необхідну кількість проходів вальців через 

елемент стрічки льону забезпечували поворотом барабана з початкового 

положення на кут, що визначається за залежністю: 

360
n

n

p
  ,                                                   (3.12) 

де  
n  – кут повороту барабана, за якого буде забезпечено необхідну 

кількість проходів вальців через елемент стрічки льону, град.; 

n  – необхідна кількість проходів вальців для обробки стрічки льону; 

p  – кількість вальців, що встановлена на барабані, шт.  

Після проведення досліду визначали масу лляного вороху у 

накопичувачі 
1om . Проводили дообмолочування елемента стрічки льону 

“вручну” та визначали масу *

1om  лляного вороха, отриманого у такий спосіб. 

Сумуючи значення отриманих мас лляного вороху, визначали загальну його 

масу за формулою: 

*

2 1 1o o om m m  ,                                              (3.13) 

де 
2om  – маса лляного вороху, що отримана під час повного обмолоту 1 

пог. м стрічки льону, кг; 

1om  – маса лляного вороху, що отримана під час обмолоту 1 пог. м 

стрічки пристроєм, кг; 

*

1om  – маса лляного вороху, що отримана під час дообмолочування 

“вручну” 1 пог. м стрічки льону після проходження пристрою, кг.  

За отриманими значеннями маси лляного вороху визначали показник, 

що характеризує чистоту обмолоту верхівкової частини стрічки льону при 

заданій кількості проходів вальців: 

1

2

100%o
o

o

m

m
   .                                            (3.14) 
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Досліди проводили за різних значень коефіцієнта ущільнення 

верхівкової частини стрічки k  та змінюючи кількість проходів n  вальців 

елементом стрічки льону олійного.  

 

3.7 Методика визначення впливу параметрів стрічки льону і пристрою 

для її обробки на якість виконання процесу 

 

Під час обробки верхівкової частини стрічки льону олійного з метою 

відокремлення насіннєвої частини врожаю, важливе значення має збереження 

якісних та кількісних показників як насіння так і стеблової частини врожаю. 

Пристрій, що пропонується для обробки верхівкової частини стрічки льону, 

має забезпечувати дотримання агротехнічних вимог, які висуваються до 

машин даного типу. Серед основних показників, які характеризують роботу 

пристрою, можна виділити наступні: чистота обмолоту, пошкодження 

насіння, кількість вільного насіння та відхід стебел у лляний ворох. Аналіз 

результатів попередніх досліджень процесу обробки верхівкової частини 

стрічки льону показав, що визначальний вплив на даний процес, а, 

відповідно, на зазначені вище показники, мають початкові параметри стрічки 

льону (кількість стебел на 1 пог. м стрічки, відносна вологість насіннєвих 

коробочок), а також технологічні та конструктивно-кінематичні параметри 

пристрою (коефіцієнт ущільнення верхівкової частини стрічки льону, кутова 

швидкість обертання барабана). Для встановлення взаємозв’язку між 

чистотою обмолоту, пошкодженням насіння, кількістю вільного насіння, 

відходом стебел у лляний ворох та такими факторами як кількість стебел на  

1 пог. м стрічки, коефіцієнт ущільнення верхівкової частини стрічки, кутова 

швидкість обертання барабана та відносна вологість насіннєвих коробочок 

було використано симетричний некомпозиційний план Бокса-Бенкіна 

другого порядку. При складанні таблиці факторів і рівнів варіювання 

(таблиця 3.1) враховували результати попередніх досліджень і інформацію, 

отриману з літературних джерел.  
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Таблиця 3.1 – Фактори та рівні варіювання 

 

 

Рівні 

варіювання 

Фактори 

Кількість 

стебел у 

стрічці  

cmn , шт/пог. м 

Коефіцієнт 

ущільнення 

верхівкової 

частини 

стрічки k  

Кутова 

швидкість 

обертання 

барабана  
 , с-1 

Відносна 

вологість 

насіннєвих 

коробочок 

W , % 

1x  
2x  

3x  
4x  

Верхній (+1) 1200 4,0 5,5 25 

Основний (0) 1000 3,5 4,5 20 

Нижній (-1) 800 3,0 3,5 15 

Інтервал 

варіювання   

 

200 

 

0,5 

 

1,0 

 

5 

 

Спочатку кодували фактори для переведення натуральних факторів у 

безрозмірні величини. Зв’язок між кодованими і натуральними значеннями 

факторів встановлювався залежностями: 

0
1

1

cm cmn n
x




 ; 0

2

2

k k
x




 ; 0

3

3

x
 




 ; 0

4

4

W W
x




 ,              (3.15) 

де 
0cmn , 

0k , 
0 , 

0W  – значення факторів на основному рівні, відповідно, 

кількість стебел на 1 пог. м стрічки, коефіцієнт ущільнення верхівкової 

частини стрічки, кутова швидкість обертання барабана, відносна вологість 

насіннєвих коробочок; 

1 , 
2 , 

3 , 
4  – інтервал варіювання фактора. 

Функціями відгуку будуть: чистота обмолоту стрічки льону 
o , %; 

пошкодження насіння 
n , %; кількість вільного насіння 

B , %; відхід стебел 

у лляний ворох 
c , %.  

Пошкодження насіння характеризується показником: 

1

2

100%n
n

n

m

m
   ,                                             (3.16) 

де 
1nm  – маса пошкодженого насіння, що міститься у лляному вороху, 

отриманому під час обмолоту 1 пог. м стрічки пристроєм, кг; 
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2nm  – маса насіння, що міститься у лляному вороху, отриманому під 

час обмолоту 1 пог. м стрічки пристроєм, кг. 

Кількість вільного насіння характеризується показником: 

1

2

100%B
B

B

m

m
   ,                                             (3.17) 

де 
1Bm  – маса вільного насіння, що міститься у лляному вороху, 

отриманому під час обмолоту 1 пог. м стрічки пристроєм, кг; 

2Bm  – маса насіння, що міститься у лляному вороху, отриманому під 

час обмолоту 1 пог. м стрічки пристроєм, кг. 

Відхід стебел у лляний ворох характеризується показником: 

1

2

100%c
c

c

m

m
   ,                                            (3.18) 

де 
1cm  – маса стебел, що міститься у лляному вороху, отриманому під 

час обмолоту 1 пог. м стрічки пристроєм, кг; 

2cm  – маса стебел, що міститься у 1 пог. м стрічки льону, кг. 

Функції відгуку 
o , 

n , 
B , 

c  в області факторного простору є 

нелінійними, тому подані у вигляді рівнянь регресії: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 1 2 13 1 3 14 1 4

2 2 2 2

23 2 3 24 2 4 34 3 4 11 1 22 2 33 3 44 4 ;

o o o o o o o o o

o o o o o o o

b b x b x b x b x b x x b x x b x x

b x x b x x b x x b x b x b x b x

         

      
         (3.19) 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 1 2 13 1 3 14 1 4

2 2 2 2

23 2 3 24 2 4 34 3 4 11 1 22 2 33 3 44 4 ;

n n n n n n n n n

n n n n n n n

b b x b x b x b x b x x b x x b x x

b x x b x x b x x b x b x b x b x

         

      
        (3.20) 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 1 2 13 1 3 14 1 4

2 2 2 2

23 2 3 24 2 4 34 3 4 11 1 22 2 33 3 44 4 ;

B B B B B B B B B

B B B B B B B

b b x b x b x b x b x x b x x b x x

b x x b x x b x x b x b x b x b x

         

      
     (3.21) 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 1 2 13 1 3 14 1 4

2 2 2 2

23 2 3 24 2 4 34 3 4 11 1 22 2 33 3 44 4 .

c c c c c c c c c

c c c c c c c

b b x b x b x b x b x x b x x b x x

b x x b x x b x x b x b x b x b x

         

      
        (3.22) 

Запропонована методика проведення експерименту за планом Бокса-

Бенкіна дозволяє отримати математичні моделі для визначення кількісних та 

якісних показників (чистота обмолоту, пошкодження насіння, кількість 

вільного насіння, відхід стебел у лляний ворох) процесу обробки верхівкової 
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частини стрічки льону запропонованим пристроєм. Аналіз рівнянь регресії 

дає можливість оцінити вплив на зміну вказаних показників таких факторів, 

як кількість стебел на 1 пог. м стрічки, коефіцієнт ущільнення верхівкової 

частини стрічки, кутова швидкість обертання барабана та відносна вологість 

насіннєвих коробочок. 

 

3.8 Методика дослідження фізико-механічних властивостей соломи і 

трести льону олійного 

 

Визначення коефіцієнта тертя соломи і трести льону олійного. Для 

проведення експериментальних досліджень коефіцієнтів тертя соломи і 

трести льону олійного по різних поверхнях була розроблена установка (рис. 3.6). 

Лабораторна установка складається із гнучкої стрічки 2, яка охоплює шків 1. 

До нижнього кінця стрічки закріплений вантаж 3. Другий кінець стрічки 

приєднаний до гачка динамометра 5. Гнучка стрічка являє собою бризентну 

стрічку, обклеєну з одного боку стеблами льону. Вал шківа закріплюється у 

патроні токарного станка, що дозволяє змінювати його частоту обертання. До 

шківа дотикається колесо тахометра 4, який служить для визначення колової 

швидкості шківа. Шківи виготовлені із гумовою та сталевою поверхнями. 

Оскільки стебла льону олійного відносяться до волокнистих 

матеріалів, то для визначення коефіцієнта тертя стебел льону олійного 

доцільно скористатися відомою формулою Ейлера, яка має вигляд: 

0 ,fF F e                                                (3.23) 

де F0 – сила натягу збігаючої вітки стрічки, Н; 

F – сила натягу набігаючої вітки стрічки, Н; 

f – коефіцієнт тертя стрічки по шківу; 

α – кут охоплення стрічкою шківа, рад. 

З формули (3.23) можна визначити коефіцієнт тертя: 

0

1
.

F
f ln

F
                                                  (3.24) 
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Рисунок 3.6 – Схема лабораторної установки для визначення 

коефіцієнта тертя: 1 – шків; 2 – стрічка; 3 – вантаж; 4 – тахометр; 5 – 

динамометр 

 

У більшості випадків стебла льону олійного контактують з 

металічними і гумовими поверхнями, тому коефіцієнти тертя соломи і трести 

визначались по сталі та гумі. У першому випадку використовувався стальний 

шків, а у другому – шків із гумовою поверхнею. 

Дослідження проводилися таким чином (рис. 3.7). Гнучку стрічку із 

закріпленими на ній у поперечному напрямку стеблами льону (трестою) та 

тягарцем певної ваги F0 перекидали через шків і визначали кут охоплення α 

стрічкою шківа. Потім, повертаючи шків вручну, визначали покази 

динамометра – F, які відповідають моменту, коли шків починає проковзувати 

по поверхні стрічки із стеблами (трестою) льону. При цьому фіксували 

значення F0, α і F. Далі вмикали привід токарного станка і надавали різну 

швидкість обертання шківу, записуючи при цьому значення F0, α, F і υ в 

журнал (де υ – швидкість ковзання). Повторюваність дослідів була 8 – 10 

разів. Для більш точного розрахунку коефіцієнта тертя при повторюванні 

дослідів вагу тягарця F0 змінювали. 

Результати експериментальних досліджень оброблялися методами 

математичної статистики – підраховувалися середні величини і статистичні 
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похибки. Після цього будувалися графічні залежності досліджуваних 

параметрів впливу швидкості ковзання на коефіцієнт тертя.  

 

Рисунок 3.7 – Визначення коефіцієнта тертя 

 

Визначення деформаційних характеристик соломи та трести льону 

олійного. Досліди проводилися в лабораторних умовах на екстензометрі. Для 

проведення кожної групи дослідів брали стебла соломи і трести діаметром 

2,0±0,5 мм. Кожне стебло розділяли на три частини: прикореневу, середню і 

верхню. При виконанні дослідів кінці стебел закріплювали у затискачах 

екстензометра. Затискування кінців стебла для його розтягу має бути 

виконане в приладі так, щоб, з однієї сторони, отримати надійне 

затискування цих кінців, а з другої сторони, не пошкодити їх. Після 

закріплення стебла довжиною l шляхом обертання маховика екстензометра 

стебло розтягувалося затискачами. У процесі досліджень визначалася сила 

розтягу Р і відповідне їй видовження стебла Δl. За цими даними, а також, 

знаючи діаметр стебла d і його початкову довжину l (точніше, початкову 

відстань між затискачами), розраховували відносне видовження стебла ε і 

умовні напруження σ за формулами: 

2

100 %;

4
, .

l

l

P
МПа

d







 


 

 

                                            (3.25) 
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Напруження σ називається умовним тому, що стебло має трубчасту 

форму і справжня площа поперечного січення менше величини 
2

4

d 
. При 

конусній формі стебла значення d являє собою діаметр найменшого січення в 

зоні розтягу. За отриманими результатами будувалися графічні залежності 

напружень від відносного видовження. 

Дослідження згину соломи і трести льону олійного. Досліди 

проводилися в лабораторних умовах на екстензометрі з використанням 

спеціально виготовленого пристрою для дослідження згину (рис. 3.8). Для 

дослідження згину верхній 1 і нижній 2 тримачі затискуються у затискачах 

екстензометра. Дослідний зразок вкладається на рифлі нижньої притискної 

пластини 3, відстань l між якими можна змінювати. Під час обертання 

маховика екстензометра дослідний зразок навантажується рифлю верхньої 

притискної пластини 4. Величина переміщення притискних пластин 

фіксується лічильником екстензометра. Зусилля згину, яке діє на стебло, 

передається на плоску силовимірювальну пружину і фіксується індикатором 

годинникового типу екстензометра. 

 

Рисунок 3.8 – Пристрій до екстензометра для дослідження згину 

соломи і трести: 1 – верхній тримач; 2 – нижній тримач; 3, 4 – притискні 

пластини з рифлями 
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Для проведення дослідів брали солому і тресту діаметром 2,0±0,5 мм. 

Кожне стебло розділяли на три частини: прикореневу, середню і верхню. Із 

цих трьох частин вирізали відрізки дослідних зразків. Дослідний зразок 

вкладали на нижні рифлі із наперед встановленою відстанню l між ними і 

підводили до нього верхню рифлю. Підготовлений зразок посередині між 

нижніми рифлями зверху навантажували згинальною силою Рзг, обертаючи 

маховик екстензометра. Під час досліджень реєстрували величину згинальної 

сили Рзг і відповідне їй значення прогину у (рис. 3.9). У момент злому 

дослідного зразка фіксували силу Рзл і прогин злому узл. Кут згину дослідного 

зразка розраховували за формулою: 

2
2 ,

у
arctg

l
                                            (3.26) 

де у – прогин дослідного зразка, мм; 

l – віддаль між опорними рифлями, мм. 

 

Рисунок 3.9 – Схема навантаження стебла при згині: 1, 2, 3 – рифлі; 4 – 

стебло 

 

Визначення вмісту волокна у тресті льону олійного. Після отримання 

трести із 10 підготовлених снопів відбирали проби, видаляли із них бур’яни 

та зважували. Кожну наважку доводили до 100±2 г і зв’язували у пучки. 

Зв’язані пучки розрізали на три ділянки. Спочатку відрізали прикореневу 

ділянку довжиною 15 см. Така довжина відповідає середній висоті зрізу 

стеблостою льону олійного під час збирання його зернозбиральним 

комбайном. Потім від місця відрізу прикореневої ділянки відміряли 30 см і 
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відрізали верхню ділянку. Місце відрізування верхньої ділянки знаходиться 

дещо вище початку розгалуження стебла. 

Вирізані з пучків ділянки підсушували у сушильній шафі до вологості 

19 %, розв’язували, зважували і пропускали через лабораторну м’ялку ЛМ-3, 

розкладаючи стебла рівномірним шаром по робочій ширині м’ялки. Тиск 

пружин на вальці м’ялки було встановлено постійним 118 Н (12 кгс). 

Пропустивши стебла через м’ялку 5 – 6 разів, їх витрушували вручну до 

припинення виділення костриці. Потім знову проминали 4 – 6 разів і 

протрушували. Такий процес повторювали до тих пір, поки вміст костриці в 

волокні не перевищував 10 %. Залишки костриці вибирали вручну на столі, 

покритому темним папером. Окремі волокна, які випали з кострицею, 

збирали і приєднували до проби. Отримане чисте волокно зважували із 

точністю до 0,01 г на лабораторних вагах ВТК-500. 

Вміст волокна в тресті (у відсотках) визначали за формулою: 

1

2

100
, %

М
С

М


                                            (3.27) 

де М1 – маса волокна, г; 

М2 – маса трести, г. 

 

3.9 Методика досліджень із визначення ефективності використання 

ОМД у сільськогосподарському виробництві  

 

Під час роботи експериментальної установки (рис. 3.10) виготовлялись 

чотири види органо-мінеральних добрив на основі озерних сапропелів 

природної вологості: сапропель + NPK, сапропель + N, сапропель + P, 

сапропель + K. При цьому кінцева вологість гранул становила Wk = 60 ± 5 %. 

Відібрані проби вказаних видів гранул вносились у ґрунтове середовище для 

пророщування льону олійного з метою виявлення ефективності їх 

використання у сільськогосподарському виробництві. 
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Для цього окремо вносили гранули сформовані у пропорціях на діючу 

речовину – сапропель + NPK та суміші з однокомпонентних добрив: 

сапропель + N, сапропель + P, сапропель + K за рекомендаціями науково-

дослідної лабораторії Інституту ґрунтознавства і агрохімії імені 

О.Н. Соколовського. 
 

    
 

а  

 

 
 

б 

 

Рисунок 3.10 – Загальний вигляд дослідно-експериментальної 

установки засобу формування гранул ОМД на основі сапропелю методом 

кочення (а) та сформовані гранули (б) 
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Ефективність органо-мінеральних добрив визначали за трьома 

показниками: енергією проростання на четвертий день у відсотках до 

загальної кількості висіяних насінин, схожістю льону олійного – перевіркою 

кількості пророслих насінин на 12-й день, а також вимірюванням висоти 

стебел льону олійного у місячний термін. Для забезпечення умов росту 

рослин використовувалися умови штучного освітлення та температури 

навколишнього середовища, що становила 20 С.  

До схожого відносили насіння з нормально розвинутим паростком, 

довжина якого не менше половини довжини насіння. Середню кількість (%) 

схожого насіння й того, яке не проросло, вираховували з точністю до 0,01. 

Результат визначення схожості записували цілим числом. 

Для перевірки адекватності досліду у лабораторних умовах на 

обладнанні перевіряли енергію проростання та схожість насіння льону 

олійного, яке використовували при проведені вегетаційних дослідів, згідно 

ГОСТ 12038-84. Відбирали чотири проби по 100 насінин. Насіння льону 

олійного з кожної відібраної проби висівали в окремі ємкості (чашки Петрі), 

в яких знаходився зволожений фільтрувальний папір в три шари. Ємкості з 

насінням встановлювали в термостат і пророщували при постійній 

температурі 20ºС та в темряві. Контроль за насінням здійснювали через 3 

доби (енергія проростання) і через 7 діб (схожість). 

Вегетаційний метод полягає у вирощуванні рослин у штучних умовах 

для вивчення у першу чергу хімічних та фізіологічних процесів, котрі 

проходять у ґрунті та рослині [112]. Вегетаційні дослідження з вивчення 

впливу сапропелю у якості добрива проводились у вегетаційній теплиці 

Поліського філіалу національного наукового центру Інституту 

ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського. Об’єктами дослідження 

були найбільш розповсюджені зональні ґрунти фізико-географічної зони 

Полісся України – дерново-слабопідзолисті глеєві піщані. 

Вегетаційний дослід проводили за наступною схемою: 

- контроль (без добрив); 
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- гранули ОМД у складі: сапропель + N, P, K (вміст діючої речовини – 

16% – 16% – 16%); 

- гранули ОМД у складі суміші: сапропель + N, сапропель + P, 

сапропель + K (вміст діючої речовини – 16% – 16% – 16%); 

- сапропель зневоднений штучним способом при температурі 100C;  

- сапропель зневоднений штучним способом при температурі 150C; 

- сапропель зневоднений штучним способом при температурі 200C. 

Вирощувана культура – льон олійний. Повторність досліду 

трьохразова. Попередньо вегетаційні ємкості очищували від бруду та 

сушили. Щоб запобігти попаданню ґрунту у дренаж, посудини обкладають 

паперовими чохлами. Дно посудин засипали щебенем висотою 5…8 см, для 

створення дренажної системи. Поверх дренажу вкладають марлеву тканину, 

вирізану у формі круга та засипали пісок (1 кг). Далі вносимо по 5 кг 

повітряно-сухого ґрунту. На поверхню ґрунтового шару вносили суміш 

сапропелевого добрива із ґрунтом (товщина шару суміші 1,5 – 2 см) Норма 

внесення відповідає 60 т/га. Все накриваємо 1 кг сумішшю ґрунту з піском. 

Для посіву відбирають по 40 зерен вирощуваної культури. Рівномірно 

висіваючи зерна по площині посудини, накривають все це 0,5 кг ґрунту. 

Насіння рослини попередньо очищали від насіння бур’янів та механічних  

домішок. Для захисту рослин від шкідливого впливу природно-кліматичних 

умов та птахів, вегетаційні ємності поміщали у вегетаційні теплиці, дах та 

стінки яких зроблені із скла. У перші дні після сходів проводимо 

прорідження врожаю, залишаючи по 30 рослин у кожній посудині. 

Прополювання від бур’янів проводимо по мірі їх росту.  
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4 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

4.1 Аналіз результатів експериментальних досліджень визначення 

впливу процесу плющення на тривалість та якість вилежування трести і вихід 

волокна льону олійного 

 

При розробці льонозбиральної техніки та техніки для первинної 

обробки льону олійного необхідно знати вплив плющення стебел льону 

олійного на показники виходу та якості волокна з врахуванням зовнішніх 

факторів природного середовища.  

Збирання льону олійного з формуванням його у стрічку з паралельним 

розміщенням стебел, забезпечує створення сприятливих умов для її обмолоту 

та наступних технологічних операцій, що передбачають приготування трести 

та виділення волокна (рис. 4.1).  

Дослідження проводились з використанням лабораторно-польової 

установки. Основні зовнішні фактори, які впливають на процес вилежування 

і були визначені в ході проведення дослідів наведені в таблиці 4.1, 

залежності тривалості вилежування льонотрести від процесу плющення 

стебел, побудовані по середніх значеннях, отриманих за роки досліджень – 

на рис. 4.2. та рис. 4.3. 

 

Рисунок 4.1 – Розстеляна стрічка льону олійного після обробки 

запропонованим пристроєм 
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Середньостатичні дані цих показників в ході експериментальних 

досліджень визначалися в лабораторії Волинської державної 

сільськогосподарської станції Інституту сільського господарства Західного 

Полісся Національної академії аграрних наук України та у господарствах 

Волинської області в період збирання льоносировини в 2012-2013 рр.  

 

Таблиця 4.1 – Характеристика основних зовнішніх факторів,  

які впливають на термін і якість вилежування трести льону олійного 

Назва показника 

Волинський інститут АПВ, 

с. Рокині Луцького району 

Фермерське господарство 

«Гримікс», Любешівського 

району 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Вологість повітря, % 84 79 76 88 86 82 80 87 

Середньомісячна кількість 

опадів, мм 
72,2 57,3 42,1 148,1 83,4 76,8 60,1 132,5 

Щільність льоносировини, 

кг/м3 
15 18 25 20 17 19 23 22 

Кількість вологи 

отриманої від ґрунту, % 
16 12 5 20 17 13 7 19 

Кількість вологи 

отриманої від роси, % 
17 21 15 12 18 23 16 12 

Середня вологість 

льоносировини, % 
37 28 20 56 39 35 28 54 

Швидкість вітру, м/с 4,2 2,1 3,8 5,5 3,8 2,3 4,2 4,5 

Денна максимальна 

температура повітря, ºС 
21 22 24 22 20 22 25 23 

Нічна мінімальна 

температура, ºС 
12 10 12 11 11 10 12 11 

Середня температура 

повітря, ºС 
16,8 16,3 17,5 16,5 16,3 16,2 16,8 16,5 

Кількість сонячних днів, 

днів 
15 11 18 14 14 13 19 12 

 

Проведені дослідження вказують на те, що для отримання якісної 

трести льону олійного в умовах Західного Полісся збирання необхідно 
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проводити в період з другої половини серпня до початку вересня, оскільки з 

початку до другої половини вересня суттєво збільшується кількість вологи, 

яку отримує стрічка від ґрунту та роси та зменшується середня температура 

повітря, відповідно збільшується вологість льоносировини. Усі ці умови 

збільшують термін вилежування льонотрести, вимагають проведення 

додаткової операції – обертання, а отже знижують рентабельність 

вирощування господарствами льону. 

У процесі вилежування контрольного варіанту стрічка, тобто без 

обробки значення показника відокремлюваності досягає свого 

максимального значення 5,1 од. на 22 добу вилежування, а при обробці 

стрічки запропонованим пристроєм – максимальний показник відокрем-

люваності у 5.7 од. на 18 добу. Отже, обробка стрічки льону олійного 

призводить не лише до зменшення терміну вилежування на 4 доби, а 

покращує якісні показники льонотрести, такі як відокремлюваність на 0,6 од. 
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Рисунок 4.2 – Залежність тривалості вилежування льонотрести від 

процесу плющення стебел (місце проведення – Волинська державна 

сільськогосподарська станція Інституту сільського господарства Західного 

Полісся Національної академії аграрних наук України) 
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Отримані стебла трести льону олійного оптимального ступеня 

вилежування, тобто на 18-20 добу вилежування ламаються, мають темно-

сірий з жовтим колір, волокно легко відокремлюється від деревини, жменя 

льонотрести на дотик м’яка та при сильному зтисканні злегка потріскує, що 

вказує на високу якість отриманої льонотрести. 
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Рисунок 4.3 – Залежність тривалості вилежування льонотрести від 

процесу плющення стебел (місце проведення – Фермерське господарство 

“Гримікс” Любешівського району) 

 

4.2 Визначення вмісту волокон за довжиною стебла 

 

Вміст волокна у стеблах льону олійного є дуже важливою 

характеристикою. Адже таке волокно може використовуватися як сировина у 

текстильній промисловості. Дослідження з визначення вмісту волокна за 

довжиною стебла льону олійного проводилися у лабораторних. Для кожного 

сорту льону досліди проводилися з п’ятикратною повторністю. За 

отриманими результатами підраховувалися середні значення вмісту волокна 

для кожної частини стебла та загальний вміст волокна у стеблах. Результати 

досліджень наведені на діаграмах (рис. 4.4). 
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а 

 
б 

 
в 

 

– волокно                                      – костриця 

 

Рисунок 4.4 – Вміст волокна у стеблах льону олійного: а – сорт 

Блакитно помаранчевий; б – сорт Південна ніч; в – сорт Лірина 
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У процесі проведення дослідів спостерігалося, що костриця легше 

відділялася від волокна при проминанні прикореневої і середньої частин 

стебел. У волокні верхньої частини після проминання і протрушування 

залишаються домішки, які досить важко відділяються від волокна. Ці 

домішки являють собою залишки кінцівок розгалуженої частини стебла 

(рис. 4.5). Таким чином, цей факт викликає необхідність додаткової обробки 

верхівок стебел. Або технологічний процес первинної переробки повинен 

забезпечувати первинне змішування стебел і багатократне знекострювання. 

Особливу увагу слід приділяти ефективному змішуванню волокна, 

виділеного з різних частин стебел з метою отримання однорідної за 

властивостями суміші. 

   

Волокно прикореневої 

частини 

Волокно середньої 

частини 

Волокно верхньої 

частини 

 

Рисунок 4.5 – Зразки волокна льону олійного 

 

На прикореневу частину трести припадає 28,7 – 32,5 % від маси цілого 

пучка, на середню частину – 40,8 – 43,5 %, а на верхню – 26,7 – 28,0 %. При 

збиранні льону олійного зернозбиральним комбайном на полі залишається 

28,7 – 32,5 % соломи льону олійного. У свою чергу на прикореневу частину 

трести приходиться 13,6 – 16,2 % волокна, на середню частину – 50,6 –

 52,4 % і на верхню частину – 31,2 – 35,7 % від загального вмісту волокна. 

Отже, бачимо, що загальні втрати волокна при класичному способі збирання 

зернозбиральним комбайном становлять 13,6 – 16,2 %.  
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4.3 Дослідження параметрів стрічки льону олійного після обробки її 

верхівкової частини 

 

Для досліджень формувався елемент стрічки стебел льону олійного 

сорту Лірина з розрахунку 800, 1000 та 1200 стебел на 1 пог. м стрічки. 

Відносна вологість стебел льону олійного складала W = 35±2 %. Стебла 

льону олійного бралися без пошкоджень загальною довжиною 60 – 65 см та 

технічною довжиною 30 – 35 см. У стрічці забезпечувалося паралельне 

вкладання стебел без розтягнутості з початковим значенням кута їх перекосу 

 =0. Досліди проводили на запропонованому пристрої при кутовій 

швидкості обертання барабана  = 4,4 с-1, кутовій швидкості обертання 

затискного транспортера mp = 2,5 с-1 та коефіцієнті ущільнення стрічки в 

робочій зоні барабана k =3,4 – 3,8 з п’ятикратною повторністю.  

Після проходження елемента стрічки льону олійного через пристрій 

підраховувалася кількість пошкоджених стебел з врахуванням виду 

пошкодження та розраховувалися значення показників, що характеризують 

кількість стебел у стрічці з розривом продуктивної частини стебла pc , 

кількість стебел у стрічці із зламом 
зc , кількість скручених стебел у стрічці 

cc , кількість розмочалених стебел у стрічці 
mc  та сумарна кількість 

пошкоджених стебел у стрічці 
. Результати досліджень представлені на 

рис. 4.6 – рис. 4.10.  

Зі збільшенням кількості стебел льону олійного на 1 пог. м стрічки 

відбувається збільшення значень усіх показників pc , 
зc , 

cc , 
mc  та 

. Це 

пояснюється тим, що збільшується товщина стрічки, а, відповідно, 

погіршуються умови затягування її верхівкової частини у простір між 

вальцями та опорною поверхнею. Загальний відсоток пошкоджених стебел 

після обробки стрічки знаходиться в межах 
= 1,36 – 2,01 %, що не 

перевищує допустимого значення, яке згідно агротехнічних вимог 3 %. 
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Рисунок 4.6 – Діаграма, що показує відсоток стебел у стрічці з 

розривом продуктивної частини в залежності від загальної кількості стебел у 

1 пог. м стрічки, яка надходить у пристрій: 1 – 
cmn = 800 шт/пог. м; 2 –      

cmn = 1000 шт/пог. м; 3 – 
cmn = 1200 шт/пог. м 

 

Рисунок 4.7 – Діаграма, що показує відсоток стебел у стрічці із зламом 

в залежності від загальної кількості стебел у 1 пог. м стрічки, яка надходить у 

пристрій для обробки: 1 – 
cmn = 800 шт/пог. м; 2 – 

cmn = 1000 шт/пог. м; 3 – 

cmn = 1200 шт/пог. М 

 

Результати досліджень кута перекосу стебел у стрічці після 

проходження пристрою представлені у таблиці 4.2. Із збільшенням кількості 

стебел на 1 пог. м стрічки відбувається збільшення значення кута їх перекосу 

у стрічці  . Так при кількості стебел 
cmn = 800 шт./пог. м значення кута 

перекосу  = 6,6º, при 
cmn = 1000 шт./пог. м – значення кута перекосу складає 

 = 11,4º, при 
cmn = 1200 шт./пог. м – значення кута перекосу  = 13,4º. 
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Рисунок 4.8 –  Діаграма, що показує відсоток скручених стебел у 

стрічці в залежності від загальної кількості стебел у 1 пог. м стрічки, яка 

надходить у пристрій: 1 – 
cmn = 800 шт/пог. м; 2 – 

cmn = 1000 шт/пог. м; 3 – 

cmn = 1200 шт/пог. м 

 

Рисунок 4.9 – Діаграма, що показує відсоток розмочалених стебел у 

стрічці в залежності від загальної кількості стебел у 1 пог. м стрічки, яка 

надходить у пристрій: 1 – 
cmn = 800 шт/пог. м; 2 – 

cmn = 1000 шт/пог. м; 3 – 

cmn = 1200 шт/пог. М 

 

Збільшення кута перекосу стебел із збільшення їх кількості на 1 пог. м 

стрічки зумовлено тим, що кутова швидкість обертання барабана   більша 

за кутову швидкість обертання дискового затискного транспортера mp . Крім 

того, із збільшенням товщини стрічки має місце протягування стебел 

вальцями в напрямку обертання барабана внаслідок погіршення умов 
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затягування шару матеріалу у простір між вальцями та опорною поверхнею. 

За всіма варіантами дослідів значення кута перекосу стебел у стрічці після 

проходження пристрою складає  = 6,6 – 13,4º, що не перевищує 

допустимого значення, яке згідно агротехнічних вимог складає  = 20º. 

 

Рисунок 4.10 – Діаграма, що показує відсоток пошкоджених стебел (з 

врахуванням усіх видів пошкоджень) у стрічці в залежності від загальної 

кількості стебел у 1 пог. м стрічки, яка надходить у пристрій для обробки: 1 – 

cmn = 800 шт/пог. м; 2 – 
cmn = 1000 шт/пог. м; 3 – 

cmn = 1200 шт/пог. м 

 

Таблиця 4.2 – Результати досліджень з визначення кута перекосу стебел 

льону олійного у стрічці після проходження пристрою 

Кількість 

стебел у 

стрічці 
cmn , 

шт./пог. м 

Кут перекосу стебел у стрічці за 

повторностями  , град. 

Коефіцієнт 

варіації V , 

% 

Похибка 

досліду 
 , % 

1 2 3 4 5 середнє 

800 6 7 7 7 6 6,6 8,3 ±3,7 

1000 11 10 12 11 13 11,4 10,0 ±4,5 

1200 14 12 15 13 13 13,4 8,5 ±3,8 

 

Результати вимірювання товщини верхівкової частини стрічки льону 

олійного представлені в таблиці 4.3.  
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Таблиця 4.3 – Результати визначення товщини верхівкової частини стрічки 

льону олійного 

 

К
іл

ьк
іс

ть
 с
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б

ел
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n

ст
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о
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l,
 с

м
 

Товщина верхівкової частини стрічки за 

повторностями H , см 

К
о

еф
іц

іє
н

т 

в
ар

іа
ц

ії
 V

, 
%

 

П
о
х
и

б
к
а 

д
о

сл
ід

у
 

υ
, 
%

 

1 2 3 4 5 

се
р

ед
н

є 

800 0 2,9 2,7 3,0 3,2 3,0 2,96 6,14 ±2,75 

5 3,4 3,8 3,2 3,1 3,4 3,38 7,94 ±3,55 

10 5,7 5,3 6,0 5,4 5,5 5,58 4,97 ±2,22 

15 4,2 4,7 4,8 4,3 4,3 4,46 6,06 ±2,71 

20 2,8 3,2 3,4 2,9 2,7 3,00 9,72 ±4,35 

25 2,2 2,5 2,7 2,7 2,4 2,50 8,49 ±3,80 

30 1,5 1,6 1,3 1,4 1,5 1,46 7,81 ±3,49 

1000 0 3,5 3,9 3,8 4,0 3,6 3,76 5,52 ±2,47 

5 4,4 4,0 4,1 4,4 4,4 4,26 4,58 ±2,05 

10 6,5 6,2 6,1 6,0 6,4 6,24 3,32 ±1,49 

15 5,3 5,0 4,9 5,7 5,3 5,24 5,97 ±2,67 

20 3,4 4,0 4,1 3,6 3,6 3,74 7,93 ±3,55 

25 2,9 3,5 3,5 3,3 3,1 3,26 8,00 ±3,58 

30 2,1 2,0 2,5 2,4 2,2 2,24 9,26 ±4,14 

1200 0 4,4 4,8 4,3 4,5 5,0 4,60 6,34 ±2,83 

5 5,0 5,4 4,9 5,4 5,5 5,24 5,16 ±2,31 

10 6,8 7,3 6,7 7,2 7,4 7,08 4,40 ±1,97 

15 5,9 6,4 6,0 6,3 6,5 6,22 4,16 ±1,86 

20 5,0 4,2 4,1 4,4 4,5 4,44 7,90 ±3,53 

25 4,4 3,8 3,6 4,0 4,0 3,96 7,49 ±3,35 

30 3,2 2,9 2,6 3,1 3,0 2,96 7,79 3,48 
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4.4 Дослідження деформації стиску складових верхівкової частини 

стрічки льону олійного 

 

Дослідження деформації стиску стебел та насіннєвих коробочок льону 

олійного мають важливе значення для обґрунтування конструктивних 

параметрів пристрою для обробки верхівкової частини стрічки льону та 

режимів його роботи.  

Для дослідження бралися насіннєві коробочки льону олійного сорту 

Лірина. Дослідження проводилися при відносній вологості насіннєвих 

коробочок льону W =14 % та W =24 %. За результатами дослідження 

розраховувалися умовний тиск 
nq , відносна деформація 

n  та модуль 

деформації E  коробочок у момент їх розтріскування, а також умовний тиск 

pq  та відносна деформація p  у момент їх руйнування. Результати 

досліджень представлені у таблиці 4.4 та таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.4 – Показники, що характеризують опір плющенню насіннєвих 

коробочок льону олійного при навантаженні збоку 

Вологість 

насіннєвих 

коробочок 

W , % 

Діаметр 

насіннєвих 

коробочок 

kd , мм 

Умовний тиск 

(напруження) 

Відносна 

деформація  

Модуль 

деформації 

E , кПа 

nq , кПа pq , кПа 
n  p  

14 ≤ 6 79,9 – 

155,4 

150,8 – 

204,3 

0,06 – 

0,21 

0,40 – 

0,52 

740 – 1332 

14 > 6 52,2 –

75,0 

109,9 – 

147,5 

0,10 – 

0,23 

0,41 – 

0,53 

326 – 520 

24 ≤ 6 53,3 – 

88,8 

106,6 – 

175,3 

0,06 – 

0,14 

0,31 – 

0,54 

634 – 888 

24 > 6 45,0 – 

64,9 

99,9 – 

150,5 

0,07 – 

0,15 

0,34 – 

0,55 

433 – 643 
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Таблиця 4.5 – Показники, що характеризують опір плющенню насіннєвих 

коробочок льону олійного при навантаженні з торців 

Вологість 

насіннєвих 

коробочок 

W , % 

Діаметр 

насіннєвих 

коробочок 

kd , мм 

Умовний тиск 

(напруження) 

Відносна 

деформація  

Модуль 

деформації 

E , кПа 

nq , кПа pq , кПа 
n  p  

14 ≤ 6 62,2 – 

142,1 

133,2 – 

177,6 

0,05 – 

0,15 

0,38 – 

0,65 

947 – 1244 

14 > 6 45,7 –

95,0 

87,0 – 

136,5 

0,05 – 

0,16 

0,31 – 

0,68 

594 – 914 

24 ≤ 6 44,4 – 

97,7 

97,7 – 

157,6 

0,05 – 

0,14 

0,39 – 

0,67 

698 – 888 

24 > 6 40,0 – 

73,2 

74,9 – 

124,9 

0,05 – 

0,20 

0,38 – 

0,69 

366 – 800 

 

Аналіз отриманих даних показує, що із зменшенням відносної 

вологості насіннєвих коробочок, необхідно прикладати більше зусилля для їх 

плющення. Для насіннєвих коробочок льону олійного з відносною вологістю 

W = 14 % та навантажених збоку: 
nq = 52,2 – 155,4 кПа; 

n = 0,06 – 0,23; 

pq =147,5 – 204,3 кПа; p = 0,40 – 0,53. При відносній вологості коробочок 

льону W = 24 % та навантаженні збоку: 
nq = 45,0 – 88,8 кПа; 

n = 0,06 – 0,15; 

pq = 99,9 – 175,3 кПа; p = 0,31 – 0,55. Для насіннєвих коробочок льону 

олійного з відносною вологістю W = 14 % та навантажених з торців: 

nq = 45,7 – 142,1 кПа; 
n = 0,05 – 0,16; pq = 87,0 – 177,6 кПа; p = 0,31 – 0,68. 

При відносній вологості насіннєвих коробочок льону олійного W = 24 % та 

навантаженні коробочок з торців: 
nq = 40,0 – 97,7 кПа; 

n = 0,05 – 0,20; 

pq = 74,9 – 157,6 кПа; p = 0,38 – 0,69. Із зменшенням діаметра насіннєвої 

коробочки зусилля, необхідне для її руйнування, зростає. Значення сили, 

спрямованої при розплющуванні насіннєвих коробочок з торця, менше, ніж 

при їх розплющуванні збоку.  
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На рис. 4.11 – 4.14 представлені залежності тиску q  від відносної 

деформації   характерні для насіннєвих коробочок льону олійного при 

плющенні, побудовані за експериментальними даними. Аналіз графічних 

залежностей показує, що на початку стискання насіннєвої коробочки 

(ділянки AB , 
1AB ) із збільшенням навантаження спостерігається швидке 

зростання деформації. При досягненні значень умовного тиску 
nq  та 

відносної деформації 
n  (точки B , 

1B ), відбувається розтріскування 

насіннєвої коробочки. Далі відбувається різке зростання деформації при 

незначному збільшенні навантаження (ділянки BC , 
1 1BC ), навантаження 

навіть може не змінюватися або незначно зменшуватися. На ділянках BC , 

1 1BC  відбувається розплющування насіннєвої коробочки, її оболонка 

повністю руйнується при значеннях умовного тиску pq  та відносної 

деформації p  (точки C , 
1C ). При подальшому навантаженні відбувається 

повне стискування насіннєвої коробочки та деформація її матеріалу. Це 

призводить до розплющування та пошкодження насіння.  

 

 

Рисунок 4.11 – Залежності напруження q  від відносної деформації   

при плющенні насіннєвої коробочки льону олійного силою спрямованою 

збоку (відносна вологість насіннєвої коробочки W = 24 %): 1 – діаметр 

насіннєвої коробочки 
kd = 6 мм; 2 – діаметр насіннєвої коробочки 

kd = 8 мм 
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Рисунок 4.12 – Залежності напруження q  від відносної деформації   

при плющенні насіннєвої коробочки льону олійного силою, спрямованою з 

торців (відносна вологість насіннєвої коробочки W = 24 %): 1 – діаметр 

насіннєвої коробочки 
kd = 6 мм; 2 – діаметр насіннєвої коробочки 

kd = 8 мм 

 

 

Рисунок 4.13 – Залежності напруження q  від відносної деформації   

при плющенні насіннєвої коробочки льону олійного силою спрямованою з 

боку (відносна вологість насіннєвої коробочки W = 14 %): 1 – діаметр 

насіннєвої коробочки 
kd = 6 мм; 2 – діаметр насіннєвої коробочки 

kd = 8 мм 
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Рисунок 4.14 – Залежності напруження q  від відносної деформації   

при плющенні насіннєвої коробочки льону олійного силою спрямованою з 

торців (відносна вологість насіннєвої коробочки W = 14 %): 1 – діаметр 

насіннєвої коробочки 
kd = 6 мм; 2 – діаметр насіннєвої коробочки 

kd = 8 мм 

 

Для дослідження стиску бралися стебла льону олійного сорту Лірина 

різного діаметру з відносною вологістю W = 25 % та W = 45%. На рис. 4.15 – 

4.16 представлені залежності тиску q  від відносної деформації  , характерні 

для досліджуваних ділянок стебел льону олійного при плющенні, побудовані 

за експериментальними даними. Аналіз результатів досліджень показує, що 

стебло при одноосьовому стиску без обмежень збоку має можливість 

розширюватися на початку стиску у напрямку, що перпендикулярний до 

напрямку дії стискаючої сили і набувати форми близької до еліпса. На цьому 

етапі (ділянки AB , 
1 1AB ) деформація стебла пропорційна прикладеному 

навантаженню. При цьому відбувається розплющування стебла з появою 

тріщини (точки B , 
1B ). При подальшому збільшенні навантаження (ділянки 

BC , 
1 1BC ) остаточно стуляються стінки трубки стебла та розпочинається 

деформування вже безпосередньо матеріалу стебла (точки C , 
1C ).  
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За результатами дослідження розраховувалися умовний тиск 
ncq , 

відносна деформація 
nc  та модуль деформації 

cE  стебел у момент утворення 

тріщини, а також умовний тиск pcq  та відносна деформація pc  у момент 

стуляння стінок трубки стебла. Результати експериментальних досліджень 

представлені у таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Показники, що характеризують опір плющенню стебла льону 

олійного при одноосьовому навантаженні у поперечному напрямку 

Відносна 

вологість 

стебла W , 

% 

Діаметр 

зразка 

стебла 
cd , 

мм 

Умовний тиск 

(напруження) 

Відносна 

деформація  

Модуль 

деформації 

cE , кПа 

ncq , 

кПа 
pcq , 

кПа 

nc  pc  

25 0,50 – 1,00 220 – 

510 

250 – 

600 

0,10 – 

0,28 

0,55 – 

0,72 

1821 – 

2200 

25 1,01 –1,50 210 –

500 

240 – 

550 

0,08 – 

0,23 

0,51 – 

0,67 

2174 – 

2625 

45 0,50 – 1,00 160 – 

400 

190 – 

420 

0,12 – 

0,32 

0,38 – 

0,60 

1250 – 

1333 

45 1,01 – 1,50 150 – 

380 

180 – 

460 

0,10 – 

0,27 

0,37 – 

0,54 

1407 – 

1500 

 

Під час досліджень встановлено, що із зменшенням відносної вологості 

стебел, необхідно прикладати більше зусилля для їх плющення. Для стебел 

льону олійного з відносною вологістю W = 25 %: 
ncq = 220 – 510 кПа; 

nc = 

0,08 – 0,28; pcq = 240 – 600 кПа; pc = 0,51 – 0,72. При відносній вологості 

стебел W = 45 %: 
ncq = 150 – 400 кПа; 

nc = 0,10 – 0,32; pcq = 180 – 460 кПа; 

pc = 0,37 – 0,60. Також встановлено, що із зменшенням діаметра стебла 

зусилля, необхідне для його руйнування, зростає. 
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Рисунок 4.15 – Залежності напруження 
cq  від відносної деформації 

c  

при одноосьовому навантаженні стебла льону олійного у поперечному 

напрямку без обмежень збоку (діаметр зразків стебла 
cd = 0,50 – 1,00 мм): 1 – 

відносна вологість стебел W = 25 %; 2 – відносна вологість стебел W = 45 % 

 

 

Рисунок 4.16 – Залежності напруження 
cq  від відносної деформації 

c  

при одноосьовому навантаженні стебла льону олійного у поперечному 

напрямку без обмежень збоку (діаметр зразків стебла 
cd = 1,01 – 1,50 мм): 1 – 

відносна вологість стебел W = 25 %; 2 – відносна вологість стебел W = 45 % 
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4.5 Визначення необхідної кількості проминань стрічки льону для її 

обробки  

 

Ступінь обмолоту стрічки льону олійного запропонованим пристроєм 

залежить від параметрів стрічки льону, вологості насіннєвих коробочок, 

врожайності льону олійного та кількості проходів вальців пристрою через 

елемент стрічки (проминань стрічки). Дослідження з визначення необхідної 

кількості проходів вальців стрічкою льону для її обмолочування дає 

можливість, за отриманим значенням кількості проходів вальців n , 

встановити необхідну кутову швидкість обертання барабана, яка б 

забезпечувала необхідний ступінь обмолоту стрічки льону олійного без втрат 

і пошкодження насіння та стеблової частини врожаю.  

Результати дослідження з визначення показників чистоти обмолоту 
o , 

що отримані при обробці даних з трьохкратною повторністю дослідів, подані 

у таблиці 4.7 (рис. 4.17).  

Досліди проводилися на стрічці льону олійного сорту Лірина, що 

формувалася “вручну” з розрахунку кількості стебел 
cmn = 900 шт/пог. м 

стрічки. Врожайність льону олійного складала 16 ц/га; середнє значення 

загальної довжини стебла 65 см; середнє значення технічної довжини стебла 

35 см; середнє значення відносної вологості насіннєвих коробочок 18 %. 

Дослідження проводили при ступені ущільнення верхівкової частини стрічки 

льону, що відповідає значенням коефіцієнта ущільнення k = 3,0 та k = 3,5. 

Кількість вальців, що встановлена на барабані пристрою, p = 6 шт. 

Аналіз дослідних даних показує, що із збільшенням кількості проходів 

вальців n  через елемент стрічки льону олійного, зростає значення показника 

чистоти обмолоту 
o  стрічки. Так із збільшенням кількості проходів вальців 

від n = 1 до n = 5 чистота обмолоту зростає від 
o = 57,0 % до 

o = 95,5 % при 

коефіцієнті ущільнення k = 3,0 та від 
o = 64,5 % до 

o = 98,6 % при k = 3,5. 
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Таблиця 4.7 – Результати досліджень з визначення необхідної кількості 

проходів вальців стрічкою льону олійного (проминань стрічки) 

Кількість 

проходів, 

n  

Маса 

лляного 

вороху 

1om , кг  

Маса 

лляного 

вороху 
*

1om , кг 

Чистота обмолоту 

o , %  

Коефіцієнт 

варіації V , 

% 

Похибка 

досліду  , 

%  
за 

повтор-

ностями 

середнє 

значення  

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт ущільнення верхівкової частини стрічки льону k =3,0 

1 0,123 

0,124 

0,141 

0,092 

0,105 

0,095 

57,2 

54,1 

59,7 

 

57,0 

 

4,92 

 

±2,84 

2 0,175 

0,186 

0,165 

0,043 

0,050 

0,052 

80,3 

78,8 

76,0 

 

78,4 

 

2,79 

 

±1,61 

3 0,193 

0,219 

0,197 

0,011 

0,010 

0,013 

94,6 

95,6 

93,8 

 

94,7 

 

0,95 

 

±0,55 

4 0,192 

0,211 

0,207 

0,010 

0,009 

0,013 

95,0 

95,9 

94,1 

 

95,0 

 

0,95 

 

±0,55 

5 0,209 

0,217 

0,226 

0,009 

0,013 

0,009 

95,9 

94,3 

96,2 

 

95,5 

 

1,07 

 

±0,62 

Коефіцієнт ущільнення верхівкової частини стрічки льону k =3,5 

1 0,138 

0,139 

0,154 

0,085 

0,076 

0,076 

61,9 

64,7 

66,9 

 

64,5 

 

3,89 

 

±2,24 

2 0,188 

0,203 

0,179 

0,030 

0,037 

0,026 

86,2 

84,6 

87,3 

 

86,0 

 

1,58 

 

±0,91 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 

3 0,226 

0,212 

0,214 

0,006 

0,003 

0,002 

97,4 

98,6 

99,1 

 

98,4 

 

0,89 

 

±0,51 

4 0,207 

0,223 

0,208 

0,004 

0,003 

0,002 

98,1 

98,7 

99,0 

 

98,6 

 

0,47 

 

±0,27 

5 0,223 

0,206 

0,228 

0,004 

0,002 

0,002 

98,2 

99,0 

99,1 

 

98,8 

 

0,50 

 

±0,29 

 

Експериментально встановлено, що при числі проходів вальців 3n  , 

зростання чистоти обмолоту є незначним (в межах 1 %). При кількості 

проходів вальців n = 3 та коефіцієнті ущільнення верхівкової частини стрічки 

k = 3,5, значення показника чистоти обмолоту складає 
o = 98,4 %, що 

відповідає агротехнічним вимогам, які висуваються до молотильних 

пристроїв льону.  

 

Рисунок 4.17 – Визначення необхідної кількості проходів вальців 

стрічкою льону для її обмолочування  
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4.6 Визначення впливу параметрів стрічки льону і пристрою для її 

обробки на кількісні та якісні показники, що характеризують процес її 

обробки 

 

Для отримання математичних моделей для визначення кількісних та 

якісних показників (чистота обмолоту, пошкодження насіння, кількість 

вільного насіння, відхід стебел у лляний ворох) процесу обробки верхівкової 

частини стрічки льону запропонованим пристроєм було проведено 

чотирифакторний експеримент. Для усунення впливу випадкових факторів, 

формування стрічки льону олійного здійснювалося вручну. Дослідження 

проводилися на сорті льону олійного Лірина. Маси складових лляного 

вороху 1om , 1nm , 2nm , 1Bm , 2Bm , 1cm  для розрахунку кількісних та якісних 

показників, визначалися шляхом зважування відповідних складових лляного 

вороху, отриманого з 1 пог. м стрічки після обмолочування її 

запропонованим пристроєм. Маса 2om  визначалася як сума маси 1om  та маси 

вороху, отриманого при повному дообмолочуванні стрічки після її 

проходження через пристрій. Маса 2cm  визначалася шляхом зважування 1 

пог. м стрічки льону після її повного обмолоту. Швидкість подачі стрічки у 

пристрій для всіх варіантів була однаковою та складала 1,5 м/с. Необхідний 

ступінь ущільнення верхівкової частини стрічки досягався за рахунок зміни 

величини зазору між барабаном та опорною поверхнею.   

Мета експерименту полягала у визначенні впливу на чистоту 

обмолоту, пошкодження насіння, кількість вільного насіння, відхід стебел у 

лляний ворох таких факторів: кількість стебел на 1 пог. м стрічки, коефіцієнт 

ущільнення верхівкової частини стрічки, кутова швидкість обертання 

барабана та вологість насіннєвих коробочок. 

Обробка даних результатів чотирифакторного експерименту за 

трирівневим планом другого порядку за допомогою програми, створеної у 
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системі комп’ютерної математики Mathcad, дозволила отримати наступні 

рівняння регресії з факторами у натуральному вигляді: 

- показник, що характеризує чистоту обмолоту: 

5 2 2 2

68,541 0,035 11,492 0,228 0,977 0,006

1,084 0,2 10 1,764 0,32 ;

o cm cm

cm

n k W n k

k kW n k

 

 

      

    
    (4.19) 

- показник, що характеризує пошкодження насіння: 

6 2 2

14,129 0,014 11,301 2,191 0,133 0,734

10 1,248 ;

n cm

cm

n k W k

n k

  



      

 
     (4.20) 

- показник, що характеризує кількість вільного насіння: 

2 2 2

129,408 0,052 65,683 8,462 1,657 0,019

4,45 8,84 2,276 0,06 ;

B cm cmn k W n k

k k W

 

 

       

   
(4.21) 

- показник, що характеризує відхід стебел у лляний ворох: 

27,345 0,002 3,25 0,606 0,402 0,12 0,023 ;c cmn k W kW W         (4.22) 

де 
o  – чистота обмолоту стрічки льону, %;  

n  – пошкодження насіння льону, %;  

B  – кількість вільного насіння, %;  

c  – відхід стебел у лляний ворох, %; 

cmn  – кількість стебел на 1 пог. м стрічки, шт./пог. м;  

k  – коефіцієнт ущільнення верхівкової частини стрічки; 

  – кутова швидкість обертання барабана, с-1;  

W  – відносна вологість насіннєвих коробочок, %. 

Оцінка значущості коефіцієнтів регресії проводилася за допомогою 

критерію Стьюдента, табличне значення якого при 5%-му рівні 

значущості та числі ступенів вільності дисперсії відтворюваності 
1f =2 

складає 0,05;2t =4,3.  

Перевірку адекватності отриманих рівнянь регресії проводили за 

допомогою F -критерію Фішера. Оскільки розрахункові значення 

критеріїв Фішера для усіх рівнянь мають значення, що менші за табличні, 

тоді отримані математичні моделі вважаються адекватними. 
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За рівнянням регресії (4.19)-(4.22) було побудовано поверхні відгуку 

(рис. 4.18, рис. 4.19, рис. 4.20, рис. 4.21).  

Аналіз отриманих результатів показує, що усі розглянуті фактори 

мають суттєвий вплив на процес обробки стрічки льону олійного 

запропонованим пристроєм, про що свідчать в ідповідні коефіцієнти рівнянь 

регресії (4.19)-(4.22). 

Проаналізуємо вплив досліджуваних факторів на кожен з показників 

o , 
n , 

B , 
c . Збільшення кількості стебел льону олійного 

cmn  на 1 пог. м 

стрічки призводить до зменшення чистоти обмолоту 
o , оскільки зростає 

товщина шару матеріалу з яким взаємодіють вальці пристрою. Зростання 

товщини верхівкової частини стрічки зумовлює погіршення умов затягування 

шару матеріалу у простір між вальцем та опорною поверхнею, а також 

спричиняє переплутування стебел та протягування їх вальцем вперед за 

напрямком обертання барабана. Зростання значення коефіцієнта ущільнення 

верхівкової частини стрічки k  збільшує чистоту обмолоту, оскільки 

забезпечує створення сприятливих умов для руйнування насіннєвих 

коробочок за рахунок ущільнення шару матеріалу. Зростанню чистоти 

обмолоту також сприяє збільшення кутової швидкості обертання барабана  , 

так як збільшується кількість проходів вальців через стрічку льону. 

Збільшення відносної вологості W  насіннєвих коробочок негативно впливає 

на чистоту обмолоту, оскільки насіннєві коробочки з високою вологістю не 

розплющуються, а зминаються та залишаються на стеблах. 

Збільшення значень усіх досліджуваних факторів призводить до 

зростання показника пошкодження насіння 
n . Це пов’язано з тим, що 

зростання кількості стебел 
cmn  на 1 пог. м стрічки, коефіцієнта ущільнення k  

її верхівкової частини та кутової швидкості обертання барабана   створює 

“жорсткі” умови проходження процесу обмолоту за рахунок зростання 

кількості дій вальців на стрічку та значного ущільнення шару матеріалу. 

Підвищення відносної вологості насіннєвих коробочок W  також призводить 
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до збільшення пошкодження насіння, оскільки для їх обмолоту необхідно 

збільшити кількість проходів вальців. 

При зростанні коефіцієнта ущільнення верхівкової частини стрічки k  

та кутової швидкості обертання барабана   кількість вільного насіння у 

лляному вороху зростає. Це пояснюється тим, що створюються сприятливі 

умови для руйнування насіннєвих коробочок, оскільки зростає кількість дій 

на них. Збільшення кількості стебел 
cmn  на 1 пог. м стрічки не сприяє 

виділенню насіння, тому що відбувається протягування стебел вальцями 

вперед без плющення коробочок. Зростання відносної вологості насіннєвих 

коробочок W , також негативно впливає на процес виділення з них насіння.  

Зростання значень усіх досліджуваних факторів призводить до 

зростання значення показника відходу стебел у лляний ворох 
c . Це 

пояснюється тим, що при збільшенні кількості стебел 
cmn  на 1 пог. м стрічки, 

коефіцієнта ущільнення k  її верхівкової частини, кутової швидкості 

обертання барабана   та відносної вологості насіннєвих коробочок W , а, 

відповідно, вологості стебел, створюються сприятливі умови для їх розриву 

та намотування на вальці та барабан.  

Проведена оптимізація показників 
o , 

n , 
B , 

c  за допомогою 

функцій Maximize та Minimize у системі комп’ютерної математики Mathcad, 

дозволила отримати значення досліджуваних факторів, за яких досягаються 

максимальні значення чистоти обмолоту стрічки льону 
o  і кількості 

вільного насіння у лляному вороху 
B  та мінімальні значення пошкодження 

насіння льону 
n  та відходу стебел у лляний ворох 

c  (таблиця 4.8).  

Аналіз даних таблиці 4.8 дозволяє рекомендувати наступні значення 

досліджуваних факторів, при яких забезпечуються максимальні значення 

показників 
o  і 

B  та мінімальні значення показників 
n  і 

c : кількості 

стебел на 1 пог. м стрічки льону олійного 
cmn = 800 шт; відносна вологість 

насіннєвого вороху W = 15 %.  Аналіз отриманих рівнянь регресії показує, 

що із зростанням значення коефіцієнта ущільнення верхівкової частини 
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стрічки більше за значення k = 3,6, суттєвого зростання чистоти обмолоту не 

відбувається. Тому рекомендоване значення коефіцієнта ущільнення 

верхівкової частини стрічки льону олійного k = 3,6. Рекомендоване значення 

кутової швидкості обертання  = 4,4 с-1. За рекомендованих значень факторів 

при зміні відносної вологості насіннєвих коробочок в межах W = 15 – 25 %, 

отримаємо наступні значення показників: чистота обмолоту стрічки льону 

o = 99,5 – 97,0 %; кількості вільного насіння у лляному вороху 
B = 54,4 – 

46,9 %; пошкодження насіння льону 
n = 1,0 – 2,3 %; відхід стебел у лляний 

ворох 
c = 1,3 – 2,1 %.  

 

Таблиця 4.8 – Рекомендовані значення досліджуваних факторів 

 

Показник  Знаходження 

значення 

показника  

Фактор  

cmn , шт./пог. м k   , с-1 W , % 

o  максимального  800 4 5,5 15,0 

n  мінімального  800 3 3,5 15,0 

B  максимального  800 4 5,5 15,0 

c  мінімального  800 3 3,5 16,6 

 

Таким чином, результати експерименту показали, що запропонований 

пристрій для обробки верхівкової частини стрічки льону забезпечує 

дотримання агротехнічних вимог. Значення показників вмісту стебел та 

вільного насіння у лляному вороху, який отримують під час роботи 

запропонованого пристрою, вказують на те, що подальша переробка лляного 

вороху буде значно спрощена і потребуватиме менших енерговитрат.  

 

 

 



 191 

 

                          а                                                       б    

 

                          в                                                       г    

 

                          д                                                       е    

Рисунок 4.18 – Поверхні відгуку показника чистоти обмолоту 
o  в 

залежності від досліджуваних факторів 
cmn , k ,  , W : а   = 4,5 с-1,  

W = 20%; б  
cmn = 1000 шт/пог. м, k = 3,5; в  k = 3,5, W = 20%; г –  = 4,5 с-1, 

k = 3,5; д –    = 4,5 с-1, 
cmn = 1000 шт/пог. м; е – 

cmn = 1000 шт/пог. м,          

W = 20%  



 192 

 

                          а                                                       б    

 

                          в                                                       г    

    

                          д                                                       е    

Рисунок 4.19 – Поверхні відгуку показника пошкодження насіння 
n  в 

залежності від досліджуваних факторів 
cmn , k ,  , W : а   = 4,5 с-1,          

W = 20%; б  
cmn = 1000 шт/пог. м, k = 3,5; в  k = 3,5, W = 20%; г –  = 4,5 с-1, 

k = 3,5; д –  = 4,5 с-1, 
cmn = 1000 шт/пог. м; е – 

cmn = 1000 шт/пог. м, W = 20%  
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Рисунок 4.20 – Поверхні відгуку показника кількості вільного насіння 

B  в залежності від досліджуваних факторів 
cmn , k ,  , W : а   = 4,5 с-1,          

W = 20%; б  
cmn = 1000 шт/пог. м, k = 3,5; в  k = 3,5, W = 20%; г –  = 4,5 с-1, 

k = 3,5; д –  = 4,5 с-1, 
cmn = 1000 шт/пог. м; е – 

cmn = 1000 шт/пог. м, W = 20%  
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                          а                                                       б    
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                          д                                                       е    

Рисунок 4.21 – Поверхні відгуку показника відходу стебел у ворох 
c  в 

залежності від досліджуваних факторів 
cmn , k ,  , W : а   = 4,5 с-1,           

W = 20%; б  
cmn = 1000 шт/пог. м, k = 3,5; в  k = 3,5, W = 20%; г –  = 4,5 с-1, 

k = 3,5; д –  = 4,5 с-1, 
cmn = 1000 шт/пог. м; е – 

cmn = 1000 шт/пог. м, W = 20% 
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4.7 Дослідження коефіцієнтів тертя соломи і трести льону олійного 

 

Взаємодія робочих органів з матеріалом, який обробляється, в першу 

чергу відбувається за рахунок тертя поверхонь робочих органів і матеріалу, 

що обробляється. Розрізняють тертя спокою, яке ще називають статичним 

тертям, і тертя ковзання – динамічне тертя. При переміщенні майже всіх 

видів рослинних матеріалів по поверхнях має місце тертя ковзання. Потрібно 

також відмітити, що коефіцієнт тертя не є постійною величиною, він 

залежить від розмірів поверхонь дотику, чистоти їх обробки, швидкості руху 

однієї поверхні по іншій та інших факторів. 

Дослідження з визначення коефіцієнта тертя проводилися у 

лабораторних умовах. Коефіцієнти тертя соломи визначалися на час 

збирання льону олійного при вологості стебел 48 %, і після підсихання 

стрічок при вологості соломи 15 %, а коефіцієнти тертя трести – при 

вологості 12 %, за такої вологості трести здійснюють її первинну переробку. 

Лабораторна установка характеризувалася таким параметром, як 

діаметр шківа, який закріплювався у патроні токарного верстату, що рівний 

100 мм. При такому діаметрі шківа за наявних частотних режимів обертання 

патрона токарного верстата отримали наступні швидкості ковзання 

досліджуваних поверхонь одна по одній: 0,94; 1,30; 1,86; 2,61 і 3,71 м/с. Кут 

охоплення шківа α був постійний для всіх повторностей і рівний α=π/2. 

Величину вантажу брали 10, 20 і 30 Н. Динамометр дозволяв вимірювати 

значення сили F з точністю до 1 Н. 

За експериментальними даними визначали значення коефіцієнта тертя. 

Результати дослідів з визначення коефіцієнту тертя соломи і трести льону 

олійного по поверхнях різних матеріалів з різною вологістю зведені в 

таблицю 4.9. 

Похибка дослідів, яка знаходилася в інтервалі 0,70 – 1,68 %, що не 

перевищує допустимого рівня. 
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Таблиця 4.9 – Статичні коефіцієнти тертя соломи і трести льону олійного 

 

Поверхня 

тертя 

Інтервал 

значень 

Середнє 

значення 

хср 

Середнє 

квадратичнє 

відхилення 

Sc 

Коефіцієнт 

варіації 

V, % 

Похибка 

досліду 

v, % 

Солома льону олійного вологістю 48 % 

Гума 0,61 – 0,66 0,639 0,017 2,70 ±0,70 

Сталь 0,48 – 0,54 0,507 0,020 3,97 ±1,03 

Солома льону олійного вологістю 15 % 

Гума 0,47 – 0,53 0,501 0,019 3,81 ±0,98 

Сталь 0,33 – 0,38 0,353 0,018 4,98 ±1,30 

Треста льону олійного вологістю 12 % 

Гума 0,31 – 0,36 0,329 0,014 4,36 ±1,13 

Сталь 0,19 – 0,23 0,209 0,014 6,49 ±1,68 

 

 

За отриманими значеннями коефіцієнта тертя побудували криві 

(рис. 4.22 – 4.24), які відповідають залежностям коефіцієнту тертя стебел і 

трести льону олійного по гумі і сталі від швидкості ковзання. 

 
 

Рисунок 4.22 – Залежність коефіцієнту тертя f стрічки соломи льону 

олійного вологістю 48 % від швидкості ковзання v: 1 – по сталі, 2 – по гумі 
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Рисунок 4.23 – Залежність коефіцієнту тертя f стрічки соломи льону 

олійного вологістю 15 % від швидкості ковзання v: 1 – по сталі, 2 – по гумі 

 
 

Рисунок 4.24 – Залежність коефіцієнту тертя f стрічки трести льону 

олійного вологістю 12 % від швидкості ковзання v: 1 – по сталі, 2 – по гумі 
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4.8 Визначення деформаційних характеристик соломи та трести льону 

олійного 

 

Розривне навантаження є мірою міцності матеріалів. При переробці 

стеблової маси льону олійного міцність має двозначний зміст: з однієї 

сторони, бажана мінімальна міцність (наприклад, руйнування конструкції 

стебла, руйнування поздовжніх зв’язків в лубі і волокні), а з другої сторони, 

матеріал, який відділяється, повинен володіти достатнім запасом міцності 

(луб, волокно), яку необхідно максимально зберегти для того, щоб отримати 

більш цінний продукт. Дослідження з визначення деформації розтягу і сили 

розриву стебел льону олійного проводилися у лабораторних. 

Використання плоских силовимірювальних пружин в екстензометрі 

дозволяє забезпечити похибку абсолютної деформації 0,01 мм, а сили – 0,1 Н. 

За отриманими результатами проведені розрахунки і на основі цих 

розрахунків побудовані графічні залежності напружень σ, які виникають в 

стеблах під час розтягу, від відносного видовження ε (рис. 4.25 – 4.26). 

Діаграми розтягу стебел соломи і трести складаються із таких ділянок: 

криволінійних ОА1, ОА2, ОА3, прямолінійних А1В1, А2В2, А3В3 і криволінійних 

В1С1, В2С2, В3С3. Ділянки ОА1, ОА2 і ОА3 характеризуються тим, що 

напруження зростають менше, ніж відносне видовження. Але зі збільшенням 

відносного видовження напруження починають збільшуватися значно 

інтенсивніше. Це пояснюється тим, що стебло при прикладанні сили розтягу 

спочатку випрямляється, а тільки після випрямлення починає розтягуватися. 

На ділянках А1В1, А2В2 і А3В3 напруження пропорційні видовженню 

(прямолінійна залежність). На ділянках В1С1, В2С2 і В3С3 із збільшенням 

видовження напруження починають зменшуватися, тобто стебло починає 

втрачати міцність. Тому напруження в точках В1, В2 і В3 являють собою 

границю пропорційності σпр, якій відповідає відносне видовження εпр. А в 

точках С1, С2, і С3 стебло повністю втрачає міцність і розривається. 



 199 

Найбільше напруження, яке відповідає моменту розриву стебел при 

відносному видовженні εр, характеризує границю міцності стебел σгм. 

 

 

Сорт Лірина 

 

 

Сорт Південна ніч 

 

Сорт Блакитно помаранчевий 

 

Рисунок 4.25 – Діаграми розтягу соломи льону олійного 

вологістю 15 %: 1 – верхня частина стебла; 2 – середня частина стебла, 3 – 

прикоренева частина стебла 
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На прямолінійних ділянках діаграми А1В1, А2В2 і А3В3 залежність σ(ε) 

підпорядковується закону Гука 

,Е                                                  (4.23) 

де Е – модуль деформації. 

Опрацювавши і узагальнивши результати дослідів, були встановлені 

механічні характеристики соломи і трести льону олійного, які наведені у 

таблицях 4.10 – 4.11. 

 

 

Сорт Лірина 
 

Сорт Південна ніч 

 

Сорт Блакитно помаранчевий 

Рисунок 4.26 – Діаграми розтягу трести льону олійного 

вологістю 12 %: 1 – верхня частина стебла; 2 – середня частина стебла, 3 – 

прикоренева частина стебла 
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Таблиця 4.10 – Фізико-механічні характеристики соломи льону олійного 

 

Сорт льону Частина стебла 
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Лірина прикоренева 18 – 28 20 – 34 0,61 – 0,84 80 – 125 

середня 50 – 68 53 – 74 0,56 – 0,72 225 – 255 

верхня 74 – 84 78 – 100 0,58 – 0,80 240 – 257 

Південна ніч прикоренева 16 – 27 18 – 36 0,38 – 0,56 100 – 145 

середня 46 – 55 52 – 68 0,43 – 0,67 180 – 215 

верхня 67 – 75 74 – 85 0,51 – 0,83 187 – 225 

Блакитно 

помаранчевий 

прикоренева 18 – 27 22 – 32 0,48 – 0,75 45 – 80 

середня 19 – 30 25 – 36 0,49 – 0,61 100 – 135 

верхня 40 – 50 46 – 55 0,60 – 0,74 137 – 175 

 

Таблиця 4.11 – Фізико-механічні характеристики трести льону олійного 

 

Сорт льону Частина стебла 

Г
р
ан

и
ц

я
 

п
р
о
п

о
р
ц

ій
-н

о
ст

і,
 

М
П

а 

Г
р
ан

и
ц

я
 

м
іц

н
о
ст

і,
 М

П
а 

В
ід

н
о
сн

е 

в
и

д
о
в
ж

ен
н

я
 п

р
и

 

р
о
зр

и
в
і,

 

%
 

Р
о
зр

и
в
н

е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я
, 
Н

 

Лірина прикоренева 11 – 18 14 – 20 0,83 – 1,04 46 – 62 

середня 24 – 32 26 – 36 0,49 – 0,63 63 – 90 

верхня 27 – 36 30 – 41 0,60 – 0,76 66 – 99 

Південна ніч прикоренева 10 – 15 12 – 18 0,84 – 0,98 50 – 75 

середня 14 – 20 15 – 24 0,40 – 0,56 40 – 70 

верхня 18 – 24 20 – 28 0,52 – 0,80 37 – 70 

Блакитно 

помаранчевий 

прикоренева 12 – 20 14 – 22 0,61 – 0,82 45 – 75 

середня 12 – 23 15 – 27 0,38 – 0,52 37 – 63 

верхня 12 – 22 13 – 26 0,56 – 0,67 49 – 62 

 

Значення розривного зусилля залежить від діаметра стебла. Для стебел 

з меншим діаметром розривне зусилля менше, а для стебел з більшим 

діаметром розривне зусилля більше. Також обрив стебла відбувається в зоні 

найменшого діаметра, тобто там, де найбільш слабке січення. 

Під час дослідження розтягу стебел трести із збільшенням його 

відносного видовження спостерігалося відшарування волокна від деревини 
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(рис. 4.27). Таке явище свідчить, що в процесі механічної переробки стебел 

трести їх доцільно піддавати деформації розтягу. Таку дію можна 

забезпечити у м’яльному вузлі шляхом підвищення швидкості обертання 

вальців по ходу руху матеріалу. Але для запобігання пошкодженню волокна, 

підвищення швидкості обертання має бути в таких межах, щоб відносне 

видовження стебел не перевищувало видовження, при якому відбувається 

розрив стебел, тобто εр. 

 

 
 

Рисунок 4.27 – Розрив трести 
 

 

 

4.9 Дослідження згину соломи і трести льону олійного 

 

Дія згину стебел є дуже ефективним прийомом при порушенні зв’язку 

волокна з деревиною у процесі механічної переробки стебел м’яльним 

апаратом. Процес м’яття повинен протікати так, щоб максимально 

руйнувалася деревина і мінімально пошкоджувалося волокно. Тому для 

визначення розмірів м’яльних вальців важливо знати фізичну картину 

руйнування конструкції стебла при його згині. 
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Дослідження з визначення згину соломи і трести льону олійного 

проводилися у лабораторних умовах. Проведено розрахунок кута згину 

стебел β при відстані між рифлями l = 40 мм та побудовані графічні 

залежності згинальної сили Рзг від кута β (рис. 4.28 – 4.29). 
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Рисунок 4.28 – Залежність згинальної сили Рзг від кута згину β соломи 

льону олійного вологістю 15 %: 1 – верхня частина стебла; 2 – середня 

частина стебла, 3 – прикоренева частина стебла 

 

Процес згину стебла проходить у дві стадії. На першій стадії, коли 

прикладена сила врівноважується жорсткістю стебла, навантаження 

сприймає все стебло і його згин відбувається по кривій, подібно жорсткій 

балці (зростаюча ділянка діаграми). При зростанні навантаження пружність 
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стебла втрачається, відбувається миттєвий перерозподіл сил і напруження та 

деформація мають місцевий характер, вони згруповані поблизу точки злому. 

У цей момент починається друга стадія, стадія злому (спадаюча ділянка 

діаграми). На початку процесу злому в точці концентрації напружень стебло 

сплющується і з’являються тріщини у його деревині. Потім згин стебла 

збільшується із зменшенням прикладеного навантаження. І при спаданні 

навантаження до нуля процес злому закінчується повним розривом деревини 

стебла та розтягуванням волокна і зміщенням його відносно деревини 

поблизу точки злому. 
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Рисунок 4.29 – Залежність згинальної сили Рзг від кута згину β трести 

льону олійного вологістю 12 %: 1 – верхня частина стебла; 2 – середня 

частина стебла, 3 – прикоренева частина стебла 

Значення сили і кута злому соломи та трести льону олійного наведені у 

таблиці 4.12. 

 

Таблиця 4.12 – Сила і кут злому соломи та трести льону олійного 

 

Сорт льону 
Частина 

стебла 

Сила злому, Н Кут злому, град 

со
л
о

м
а 

тр
ес

та
 

со
л
о

м
а 

тр
ес

та
 

Лірина прикоренева 2,5 – 3,8 2,5 – 3,1 26 – 32 40 – 47 

середня 2,1 – 3,0 1,7 – 2,4 27 – 34 42 – 49 

верхня 2,5 – 3,2 2,0 – 2,5 36 – 43 47 – 54 

Південна ніч прикоренева 1,9 – 2,7 3,2 – 3,8 26 – 32 46 – 52 

середня 1,8 – 2,5 1,9 – 2,8 27 – 32 47 – 54 

верхня 2,0 – 2,6 1,6 – 2,4 29 – 35 51 – 58 

Блакитно 

помаранчевий 

прикоренева 2,7 – 3,3 1,6 – 2,2 31 – 40 39 – 46 

середня 2,2 – 3,1 1,5 – 2,2 33 – 41 47 – 53 

верхня 1,2 – 2,0 2,1 – 2,8 37 – 44 51 – 56 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що деревина трести більш 

жорсткіша, ніж у соломи. Відповідно для злому трести затрачається більша 

сила, ніж для соломи.  



 206 

Також із отриманих діаграм видно, що при переміщенні від вершини 

до прикореневої частини кут злому зменшується. Тому для забезпечення 

якості процесу мяття, глибина заходження рифлів для верхньої частини 

стебел має бути більшою. 

Процес згину для соломи і трести протікає по-різному. При другій 

стадії процесу згину соломи спочатку спостерігається зминання у верхній 

частині стебла. Потім стебло сплющується і розтріскується деревина стебла. 

На кінцевому етапі злому деревина руйнується, а луб’яні волокна у нижній 

частині натягуються, частково зміщуються відносно деревини, але не 

відшаровуються (рис. 4.30 а). 

 

 
                              а 

 
                              б 

 

Рисунок 4.30 – Види злому стебел: а – соломи; б – трести 

 

Під час злому трести спостерігається повне розтріскування деревини і 

відшарування волокна від деревини (рис. 4.30 б). Це свідчить, що у трести 

зв’язок між волокнистим шаром і деревиною менший, тому треста краще 

піддається механічній переробці для отримання волокна. 

 

 

 

4.10 Дослідження технологічних властивостей волокна льону олійного 

 

Середня масодовжина, а також інші властивості (розривне 

навантаження, лінійна щільність) визначають вибір технологічного процесу 
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первинної переробки, сукупність робочих органів та величин розводки між 

ними. Результати досліджень представлено у таблиці 4.13. 

Результати оцінювання нерівності волокон за довжиною наведено у 

таблиці 4.14. 

 

Таблиця 4.13 – Результати досліджень масодовжини волокон 

Група волокон 

Діапазон 

довжин волокон 

у групі, мм 

Середня 

довжина 

волокон у групі, 

мм 

Маса 

волокон групи, 

г 

Масова частка 

волокон у групі, 

% 

Сорт льону олійного Блакитно помаранчевий 

1 0 – 50 25 0,2340 4,8 

2 50 – 100 75 0,8319 17,06 

3 100 – 150 125 1,0191 20,90 

4 150 – 200 175 0,7616 15,62 

5 200 – 250 225 0,5534 11,35 

6 250 – 300 275 0,5910 12,12 

7 300 – 350 325 0,4047 8,30 

8 350 – 400 375 0,3277 6,72 

9 400 – 450 425 0,1536 3,15 

Всього   4,8770 100 

Сорт льону олійного Південна ніч 

1 0 – 50 25 0,2605 5,4 

2 50 – 100 75 0,9506 19,7 

3 100 – 150 125 1,0326 21,4 

4 150 – 200 175 0,6138 12,72 

5 200 – 250 225 0,6963 14,43 

6 250 – 300 275 0,4111 8,52 

7 300 – 350 325 0,4121 8,54 

8 350 – 400 375 0,2615 5,42 

9 400 – 450 425 0,1867 3,87 

Всього   4,8252 100 

Сорт льону олійного Лірина 

1 0 – 50 25 0,0868 1,81 

2 50 – 100 75 0,7925 16,53 

3 100 – 150 125 0,8577 17,89 

4 150 – 200 175 0,7028 14,66 

5 200 – 250 225 0,5340 11,14 

6 250 – 300 275 0,5992 12,50 

7 300 – 350 325 0,4420 9,22 

8 350 – 400 375 0,3504 7,31 

9 400 – 450 425 0,4276 8,92 

Всього   4,7930 100 

Таблиця 4.14 – Результати оцінки нерівності волокон за довжиною 
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Показники 
Сорт льону олійного 

Блакитно 

помаранчевий 

Південна 

ніч 
Лірина 

Середнє квадратичне відхилення 

масодовжини, мм 
105,08 106,44 113,85 

Коефіцієнт варіації, % 54,77 57,36 52,80 

На основі отриманих результатів побудовано криві розподілу волокон 

за групами довжин та виконана їх апроксимація (рис. 4.33 – 4.35). 

 

 
 

6 5 4 3 20,0065 0,1882 2,0199 9,658 17,357 3,3263 8,15у х х х х х х        
 

Рисунок 4.33 – Крива розподілу волокон за довжиною сорту льону 

олійного Блакитно помаранчевий 
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6 5 4 20,0001 0,016 0,5308 32,705 77,573 45,166у х х х х х       

 

Рисунок 4.34 – Крива розподілу волокон за довжиною сорту льону 

олійного Південна ніч 

 
 

5 4 3 20,0243 0,6662 7,0062 34,996 80,435 50,092у х х х х х       

 

Рисунок 4.35 – Крива розподілу волокон за довжиною сорту льону 

олійного Лірина 

 

Аналізуючи отримані криві розподілу волокон за довжиною, можна 

зробити висновок, що для льону олійного сорту Блакитно помаранчевий 
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найбільший відсоток 20,90 % мають волокна довжиною 125 мм, а середня 

масодовжина становить 191 мм. Для льону олійного сорту Південна ніч 

найбільший відсоток 21,40 % мають також волокна довжиною 125 мм, а 

середня масодовжина становить 185 мм. А для льону олійного сорту Лірина 

найбільший відсоток 17,89 % мають волокна довжиною 125 мм, середня 

масодовжина становить 215 мм. Волокно довжиною більше 400 мм виявлено 

в незначній кількості: у сорту Блакитно помаранчевий – 3,15 %, Південна ніч 

– 3,87 %, та Лірина – 8,92 %. Нерівномірність волокон за довжиною, яка 

наведена у таблиці 4.14, є досить високою. 

Згідно із проведеними дослідженнями, технологія переробки стебел 

олійного льону за класичною схемою отримання тіпаного лляного волокна на 

м’яльно-тіпальних агрегатах типу МТ-100 є непридатною. Тому що ці 

агрегати призначенні для виділення довгого волокна, довжина якого більша 

410 мм. 

Важливими показниками технологічної цінності волокна є і розривне 

навантаження та лінійна щільність. 

Розривне навантаження є важливим показником якості волокна. Воно 

безпосередньо впливає на міцність пряжі, що виготовляється з волокна і 

забезпечує стабільність технологічного процесу. Міцність волокна багато в 

чому залежить від якості вихідної трести. Але, крім того, на міцність 

одержуваного волокна значною мірою впливають і режими механічної 

обробки, тому що в ході її волокно може бути пошкоджено. 

Лінійна щільність показує, яку масу має волокно певної довжини, а 

також його поперечні розміри. Чим тонше волокно, тобто чим менше його 

лінійна щільність, тим більше його буде в поперечному перерізі даної пряжі і 

тим міцніше буде пряжа. З іншого боку, чим тонше волокно, тим більш тонку 

пряжу з нормальною міцністю можна з нього отримати. 

Результати дослідження розривного навантаження і лінійної щільності 

волокна льону олійного наведено у таблиці 4.15. 
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Таблиця 4.15 – Технологічні властивості волокна льону олійного 

Сорт 

льону 

Частина 

стебла 

Розривне 

навантаження, 

даН 

Лінійна 

щільність, 

текс 

Лірина прикоренева 13,9 5,42 

середня 14,8 5,78 

верхня 13,1 6,06 

Південна ніч прикоренева 14,6 5,56 

середня 17,6 5,84 

верхня 13,5 6,26 

Блакитно 

помаранчевий 
прикоренева 15,7 6,62 

середня 17,0 7,10 

верхня 10,1 7,24 

 

Отримані результати досліджень свідчать, що більші числові значення 

розривного навантаження має волокно середньої і нижньої частини стебел. 

Для сортів льону олійного Південна ніч і Блакитно помаранчевий волокно 

середньої частини відповідає 6-му номеру, а прикореневої – 4-му номеру 

згідно ДСТУ 5015:2008. А для сорту Лірина волокно прикореневої і 

середньої частини відповідає 4-му номеру. Волокно верхньої частини стебел 

всіх досліджуваних сортів льону олійного відповідає 3-му і 2-му номерам. 

Досліди з визначення лінійної щільності проводилися у десятикратній 

повторності. Після підрахунку числових значень лінійної щільності були 

розраховані нерівномірність волокон за лінійною щільністю (середнє 

квадратичне відхилення) і коефіцієнт варіації. Дані розрахунків наведено у 

таблиці 4.16. 

 

Таблиця 4.16 – Оцінювання волокон за лінійною щільністю 

Сорт 

льону 

Частина 

стебла 

Нерівномірність 

волокон за 

лінійною 

Коефіцієнт 

варіації, 

% 
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щільністю 

Лірина прикоренева 0,053 0,98 

середня 0,049 0,84 

верхня 0,069 1,13 

Південна ніч прикоренева 0,050 089 

середня 0,047 0,80 

верхня 0,070 1,11 

Блакитно 

помаранчевий 
прикоренева 0,052 0,79 

середня 0,054 0,75 

верхня 0,079 1,09 

 

Значення показника лінійної щільності технічного волокна льону 

олійного майже не відрізняється від короткого волокна льону-довгунця і 

може використовуватися в якості сировини для текстильної промисловості. 

4.11 Ефективність використання ОМД на основі сапропелю у 

сільськогосподарському виробництві  

 

Даний дослід проводили для виявлення впливу режимів сушіння 

озерного сапропелю для подальшого використання його в якості складової 

для виробництва ОМД, встановлення ефективності вмісту складової 

сапропелю на ріст рослин. Проведений облік врожайності наведений на рис. 

4.36 у вигляді гістограми врожаю та на рис. 4.37 – росту рослин упродовж 

всього експерименту. З гістограми видно, що найвищий показник врожаю 

спостерігається при використанні сапропелю у складі ОМД (сапропель+NPK). 

Дещо гірші результати виявлення у випадках використання чистого 

сапропелю, зневодненого конвекційним сушінням. Причому, при температурі 

сушильного агенту 150°С та 200°С (варіанти 3 та 4) врожайність є вищою у 

порівнянні з варіантом сушіння сушильним агентом у 100°С (варіант 4), але 

вона більша порівняно з контрольним варіантом (варіант 1). 
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На рис. 4.36 відображено ріст рослин та контрольні точки замірів, 

починаючи з дати висіву і до збирання врожаю. Рослини проростають та 

ростуть з різною інтенсивністю у всіх варіантах на різних етапах. Лише 

контрольний варіант характеризується монотонним ростом рослини протягом 

всього вегетаційного періоду. 

Аналізуючи інші варіанти, можна зробити висновок, що методи 

використання озерного сапропелю та режими його сушіння мають суттєвий 

вплив на ріст льону олійного. 

Так, у перші два тижні активний розвиток отримали лише рослини, 

удобрені органо-мінеральними добривами для обох варіантів (варіанти 5 та 

6). Для інших варіантів (4, 5, 6) на початковому етапі до трьох тижнів 

характерний рівномірний ріст рослини. Їх інтенсивний розвиток починається 

з 4-го тижня з виділенням окремих варіантів, особливо при використанні 

сапропелю, висушеного з дією високих температур сушильного агента 

(150°С та 200°С). Тому у варіантах (5, 6) із завершенням проведення дослідів 

отримано найкращі показники врожаю. Дане явище можна пояснити 

наступним чином: сапропель – добриво тривалої дії (3 – 5 років). У процесі 

природного зневоднення (проморожування) відбувається виділення з водою 

корисних речовин, тобто проходить втрата біологічної активності 

сапропелю. У свою чергу, штучне сушіння дозволяє випаровувати лише 

вільну вологу з матеріалу, усі інші поживні речовини залишаються у ньому. 

Крім цього, дія високих температур позитивно впливає на хімічні перетворення 

при зміні властивостей поживних мікроелементів.   
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Рисунок 4.36 – Вага зеленої маси льону олійного залежно від виду 

сапропелевого добрива: 1 – контроль; 2 – сапропель t=200°С; 3 – сапропель 

t=150°С; 4 – сапропель t=100°С; 5 – сапропель+NPK, t=70°С; 6 – 

сапропель+NPK, t=110°С 

 

Затримка росту рослини на початку її розвитку пояснюється фізико-

механічними властивостями сапропелю, який у процесі штучного сушіння 

дає усадку, закриває пори та твердне, що веде до несвоєчасного живлення 

рослини. Слід враховувати, що основним параметром ефективності штучного 

сушіння є температура сушильного агента, яка має позитивний вплив на 

якість кінцевого продукту, то це повинно стати визначальним чинником при 

розробці технологій підготовки сапропелю як органічної сировини для 

вирощування сільськогосподарських культур у чистому вигляді, або як 

складника органо-мінеральних добрив у вигляді матриці тіл кулястої форми. 

Такі гранули найбільш ефективні при вирощуванні сільськогосподарських 

культур. Таким чином, на якість сапропелевого добрива впливає вибір 

способу використання сапропелевої сировини та режим сушіння гранул ОМД 

на основі сапропелю, і особливо температура нагрівання гранул. Оптимальне 

значення температури буде впливати не тільки на якість добрива, але і на 

його собівартість кінцевого продукту. Поверхневе внесення сапропелю у 
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природному стані знижує ефективність використання цієї надзвичайно цінної 

органічної речовини і вимагає подальших наукових досліджень у різних 

напрямках сільськогосподарського виробництва. 
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Рисунок 4.37 – Зміна росту рослини в залежності від типу добрив з 

часом з тривалістю досліду: 1 – контроль; 2 – сапропель t=200°С; 3 – 

сапропель t=150°С; 4 – сапропель t=100°С; 5 – сапропель+NPK, t=70°С; 6 – 

сапропель+NPK, t=110°С 

 

Результати обробки даних досліду методом дисперсійного аналізу 

свідчить, що у порівнянні з контролем є суттєвий приріст врожаю при 

використанні органо-мінеральних добрив. Крім цього, встановлено що 

сапропель у чистому вигляді позитивно впливає на розвиток рослини згідно 

до системи державного сортовипробування сільськогосподарських культур 

на основі 
05HCP  всі варіанти досліду окрім контролю віднесено першої групи 

– у яких відхилення 
05HCP  середніх врожаїв від стандарту (контролю) з 

позитивним знаком не більше 
05HCP . Як видно з графіка наявність органо-

мінеральних добрив та підняття температури сушильного агенту до 1500С та 

2000С при сушінні дає збільшення врожайності порівняно з контрольним і 

варіантом, у якому використовувався сапропель, висушений сушильним 

агентом температурою 1000С, у яких значимість різниці між середніми за 

найменшою різницею 
05HCP вважаються несуттєвими. 
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Ефективність ОМД визначали також за енергією проростання насіння 

на четвертий день у відсотках до загальної кількості висіяних насінин, 

схожістю льону олійного – перевіркою кількості пророслих насінин на 12-й 

день. За базовий варіант приймали визначену енергію проростання та 

схожість насіння льону олійного, яке використовували при проведені 

вегетаційних дослідів (ГОСТ 12038-84). Отримані дані із визначення енергії 

проростання та схожості насіння льону олійного в лабораторних умовах та 

при проведені вегетаційних дослідів зведені в таблиці 4.17 та на рис. 4.37. 

 

Таблиця 4.17 – Енергія проростання і схожість насіння льону олійного 

при проведенні дослідів з визначення ефективності використання ОМД 

Умови проведення досліду 
Енергія 

проростання, % 
Схожість, % 

Лабораторні умови(контрольна 

проба) 
87 91 

Гранули ОМД (сапропель + 

N,P,K)  
95 96 

Суміш ОМД (однокомпонентні 

гранули з включенням N,P,K) 
93 95 

Зневоднений сапропель – 

 t = 100°С 
88 93 

Зневоднений сапропель – 

 t = 150°С 
89 94 

Зневоднений сапропель – 

 t = 200°С 
90 95 

Отже, можна зробити висновки, що насіння льону олійного з 

отриманою в лабораторних умовах енергією проростання 87% та схожістю 

91% в процесі проведення вегетаційних дослідів активніше проростає під 

дією органо-мінеральних добрив, зростає відсоток як з енергії проростання, 

так і його схожості. У свою чергу, температура сушильного агента суттєво не 

впливає на енергію проростання та схожість насіння льону олійного. Отже, 

можна зробити висновки, що ефективність озерного сапропелю органічного 

походження значно зростає при його використанні як матрицю гранул 

органо-мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських 

культур. При цьому очевидне зниження собівартості виробництва органічної 
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сировини у вигляді сапропелю, так як метод обкочування гранул ОМД 

передбачає використання сапропелю природної вологості у межах 85%. 
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Рисунок 4.37 – Енергія проростання та схожість насіння льону 

олійного при виявленні ефективності ОМД  

 

 

 

5 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

5.1 Обґрунтування адаптованої технології збирання льону олійного з 

врахуванням природнокліматичних умов Полісся 

 

Під час збирання льону олійного основною складовою врожаю 

залишається насіння, а вторинною є стеблова частина. Щоб отримувати 

однотипне неорієнтоване волокно високої якості і низької собівартості, 

забезпечивши при цьому максимальне збереження насіннєвої частини, 

потрібно забезпечити якісне приготування трести з попередньою обробкою 

стрічки стебел для відокремлення насіннєвого вороху, високу інтенсивність 
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механічних дій при переробці трести, а також зменшити енергоємність і 

металомісткість обладнання. Одним із шляхів вирішення цих проблем є 

розробка нового технологічного процесу збирання та первинної переробки 

стеблової частини льону олійного. 

Технології збирання льону олійного, які передбачають отримання 

насіння і трести для подальшого виділення з неї волокна можна розділити на 

комбайнову і роздільну. У цих технологіях необхідно забезпечити 

паралельне розміщення стебел у стрічці під час обробки для зменшення 

пошкодження насіннєвої та стеблової частин врожаю, а також енерговитрат 

на процес обмолоту стрічки.  

Комбайнова технологія збирання льону олійного передбачає, що 

комбайн здійснює брання стебел, формування стрічки з паралельно 

розміщеними стеблами та її обробку шляхом плющення або обчісування 

верхівкової частини. Стрічка льону після обробки розстилається на полі для 

вилежування.  

За роздільної технології збирання льону олійного відбувається брання 

льону льонобралкою та вкладання стрічки з паралельно розміщеними 

стеблами на полі для підсушування. Після підсушування стрічку піднімають 

та обробляють верхівкову частину шляхом плющення або обчісування. 

Оброблена стрічка розстилається на полі для вилежування, піднімається, 

формується у рулони рулонними прес-підбирачами та відправляється на 

подальшу переробку для отримання однотипного неорієнтованого волокна. 

Під час розробки адаптованої технології збирання льону олійного (рис. 

5.1) було поставлено завдання забезпечити максимальне виділення насіння 

льону та збереження якісних показників трести для отримання однотипного 

неорієнтованого волокна льону олійного. 

Удосконалення технології отримання волокна з обґрунтуванням 

процесу обробки стрічки стебел льону олійного дозволить забезпечити 

отримання максимальної кількості однотипного неорієнтованого волокна з 

одночасним збереженням насіннєвої складової врожаю. Гіперболоїдна форма 
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середньої робочої частини вальців дозволяє врахувати зміну товщини стрічки 

льону в межах верхівкової частини, що сприяє повному обмолоту стрічки без 

пошкодження насіння, а циліндрична частина вальців забезпечує плющення 

стебел у стрічці, що створює сприятливі умови для вилежування трести. 

льон-довгунець,

льон олійний

зрізування брання
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Рисунок 5.1 – Адаптована технології збирання льону олійного до 

природнокліматичних умов Західного Полісся України  

5.2 Обґрунтування лінії отримання неорієнтованого волокна з льону 

олійного 

 

Використання під час збирання льону олійного високопродуктивних 

машин загального призначення (жниварок, зернозбиральних комбайнів, 

обертачів валків, рулонних пресів та іншої техніки) призводить до 

хаотичного розміщення стебел у рулонах трести. Первинна переробка такої 

трести потребує значної кількості високоефективних механічних дій на 

стебла, щоб забезпечити ефективне очищення волокна від костриці та інших 

неволокнистих домішок.  
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Вирішується поставлене завдання шляхом застосування таких 

основних механічних дій на стебла трести, як потоншення шару стебел, 

м’яльно-тіпальних дій на стебла з одночасним скоблінням, тіпання сирцю з 

одночасним прочісуванням, трясіння волокна з вібрацією. Схему 

розробленого у даній роботі технологічного процесу одержання однотипного 

неорієнтованого волокна наведено на рис. 5.2. 

Зручним технологічним пакуванням при збиранні та первинній 

переробці трести льону є рулон, тому за удосконаленою технологією 

рекомендується сушіння трести здійснювати в рулонних сушарках. 

Використання таких сушарок дозволяє зменшити енергоємність процесу 

сушіння. Якщо льонотресту в рулонах вкладають на зберігання, то в разі 

потреби її підсушують до вологості 23%. Льонотреста в рулонах, яка йде на 

переробку, підсушується до вологості 12 – 14%. За такої вологості 

забезпечується максимально можливий вихід волокна. 

Для реалізації удосконаленої технології одержання однотипного 

неорієнтованого волокна льону олійного в роботі розроблено технологічну 

схему агрегата (рис. 5.3). 

Підсушені рулони льонотрести у сушарці 1 розмотуються за 

допомогою розмотувача рулонів 2. Отримана стрічка спрямовується до 

шароформувача, який забезпечує створення безперервного, рівного за 

товщиною шару та паралелізацію стебел у шарі. 
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Рис. 5.2. Технологічна схема отримання однотипного волокна льону 

олійного за удосконаленою технологією 

2 3 4 5 61

 
Рисунок 5.3 – Схема агрегата для отримання однотипного волокна із 

льону олійного: 1 – сушарка рулонів; 2 – розмотувач рулонів; 3 – м’яльно-

тіпальний вузол; 4, 6 – трясильно-вібраційний вузол; 5 – вузол інтенсивного 

тіпання 

Сформований шар трести подається у м’яльно-тіпальну частину 3 з 

набором планчатих вальців, якими одночасно здійснюється м’яття, скобління 
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й потоншення шару. На виході із м’яльно-тіпальної частини матеріал 

піддається плющенню вальцями з хвилястою поверхнею з одночасним 

тіпанням за рахунок різної частоти обертання вальців. Отриманий сирець 

містить вільну кострицю, яка витрушується у трясильно-вібраційному вузлі 

4. Далі матеріал піддається тіпально-чесальним діям у вузлі 5, який працює 

за принципом одностороннього тіпання без затиску матеріалу. Тіпально-

чесальний вузол містить живильні вальці, деку та барабан з радіально 

розташованими бильними планками і гребенями. Після цього, за рахунок 

трясильно-вібраційних дій у вузлі 6, відбувається остаточне очищення 

однотипного волокна від костриці. 

 

5.3 Порівняльний аналіз кількісних та якісних показників однотипного 

волокна за базовою і удосконаленою технологіями збирання та первинної 

переробки стеблової частини льону олійного 

 

Для визначення переваг удосконаленої технології збирання і первинної 

переробки стеблової частини льону олійного над базовою технологією 

потрібно провести порівняльний аналіз, в ході якого виявити різницю у 

кількості та якості отриманого однотипного волокна і його придатності для 

виготовлення виробів. 

За базовою технологією льон олійний збирається зернозбиральними 

комбайнами. При такому збиранні на полі залишається стерня висотою 10 –

20 см, в середньому 15 см. Згідно досліджень, ця частина стебел соломи 

містить 13,6 – 16,2 % волокна від загального його вмісту у стеблі. Таким 

чином, при урожайності соломи 40 ц/га за традиційною технологією 

збирається тільки 28,8 ц/га соломи, а 11,2 ц/га залишається на полі у 

стерньових залишках. Внаслідок цього втрачається 9 ц/га трести і 1,1 ц/га 

якісного волокна. Також стебла, які пройшли через молотильний апарат 

комбайна, мають хаотичне розміщення, дуже пошкоджуються і засмічуються 

половою та залишками пагонів суцвіть. При первинній переробці трести, 
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приготовленої із такої соломи, на куделеприготувальному агрегаті КПАЛ 

одержується 5,5 ц/га однотипного волокна, яке має досить високу 

засміченість і оцінюється не вище 2-го номера за ДСТУ 5015:2008 “Волокно 

лляне коротке. Технічні умови”. 

Під час збирання льону олійного за удосконаленою технологією 

(роздільне збирання з використанням зернозбирального комбайна і роторної 

косарки) на полі залишається стерня висотою до 5 см, у якій відсутнє 

волокно. При такій технології обмолочується тільки верхня насіннєва 

частина стебел. Це дозволяє за урожайності соломи 40 ц/га одержати 27 ц/га 

соломи із прикореневої і середньої частини стебел, яка не пошкоджується 

молотильним апаратом комбайна і без засмічення, та 13 ц/га соломи із 

верхньої частини стебел. Із трести, яка отримана з соломи льону олійного з 

прикореневої і середньої частини стебел, шляхом застосування оригінальних 

прийомів обробки за удосконаленою технологією, виробляється 4,4 ц/га 

волокна 4-го номера за ДСТУ 5015:2008 “Волокно лляне коротке. Технічні 

умови”. Неякісну солому з верхньої частини стебел, що містить значну 

частину волокна, доцільно використовувати для переробки на луб. З такої 

соломи одержується 2,2 ц/га лубу. Для одержаного однотипного волокна за 

базовою і удосконаленою технологіями було визначено показники якості 

однотипного волокна (таблиця 5.1). 

Під час порівняльного аналізу встановлено, що удосконалена 

технологія збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного 

забезпечує отримання однотипного волокна із кращими якісними 

показниками. Таке волокно можна використовувати не тільки для 

виробництва нетканих матеріалів і кручених виробів, але й після додаткової 

обробки на чесальних машинах у суміші з бавовною, вовною і хімічними 

волокнами – для виготовлення модних тканин і літнього верхнього 

трикотажу. Придатність волокна льону олійного за показниками якості для 

виготовлення виробів різного призначення наведено у таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.1 – Зведені показники якості однотипного волокна 

Показники якості 

Технологія збирання і первинної 

переробки стеблової частини льону 

олійного 

базова удосконалена 

Вміст костриці та смітних 

домішок, % 
30 – 35 10 – 15 

Розривне навантаження, даН 10,3 – 13,2 14,0 – 15,7 

Середня масодовжина, мм 45 – 60 60 – 90 

Лінійна щільність, текс 5,4 – 7,0 5,1 – 6,8 

 

Таблиця 5.2 – Показники придатності однотипного волокна із льону олійного 

для виготовлення різних виробів 

Вид 

виробу 

Нормативний 

документ 

Показники якості Потреба у 

додатковій 

обробці 

волокна 

льону 

олійного 

вміст 

костриці 

та сміт-

них до-

мішок, % 

лінійна 

щільність, 

текс 

середня 

масодов-

жина, мм 

Кручені 

вироби 

ГОСТ 17308-88 

“Шпагаты. Техничес-

кие условия”, 

ГОСТ 1868-88 

“Веревки технические 

и хозяйственные. Тех-

нические условия” 

24,0-26,0 4,2-6,9 50,0-60,0 
не 

потребує 

Неткані 

матеріали 

ГОСТ 26604-85 

“Полотна нетканые 

(подоснова) антисеп-

тированные из воло-

кон всех видов для 

теплозвукоизоляцион-

ного линолеума. Тех-

нические условия” 

24,0-26,0 3,9-4,2 50,0-60,0 
не 

потребує 

 

Продовження таблиці 5.2 

Вид 

виробу 

Нормативний 

документ 

Показники якості Потреба у 

додатковій вміст лінійна середня 
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костриці 

та сміт-

них до-

мішок, % 

щільність, 

текс 

масодов-

жина, мм 

обробці 

Текстильні 

матеріали 

ГОСТ 10078-85 

“Пряжа чистольняная, 

льняная и льняная с 

химическими волок-

нами. Общие техни-

ческие условия” 

3,0-5,0 4,2-6,0 51,0-90,0 потребує 

ГОСТ Р 51703-2001 

“Пряжа смешанная из 

смеси хлопкового, 

льняного и 

химических волокон. 

Технические 

условия”, 

ГОСТ 9092-81 “Пряжа 

хлопчатобумажная 

для трикотажного 

производства. Техни-

ческие условия” 

1,0-3,0 0,9-1,0 25,0-36,0 потребує 

ГОСТ 10290-72 

“Пряжа гребенная 

шерстяная и 

полушерстяная (сме-

шанная) для ткацкого 

производства. Техни-

ческие условия” 

1,0-2,5 2,1-2,6 50,0-80,0 потребує 

 

 

5.4 Економічна ефективність удосконаленої технології збирання і 

первинної переробки стеблової частини льону олійного  

 

У вирішенні проблеми зниження собівартості продукції важливою 

складовою є підвищення економічної ефективності технологій та техніки. 

Вивчення проблеми підвищення якості продукції, одержаної в процесі 

первинної переробки льону показує, що в сучасних умовах вирішення її 

залежить не тільки від переробних галузей промисловості, але і від галузей 

сільськогосподарського виробництва. Тому актуальним стає пошук, 
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випробування і впровадження нових технологій, вирощування та одержання 

насіння і волокна, здатних забезпечувати високі врожаї і якість продукції при 

суттєвому зменшенні витрат ресурсів виробництва. 

Розрахунок економічної ефективності впровадження удосконаленої 

технології у порівнянні з традиційною проводили відповідно до 

рекомендацій [201 – 203] за такими показниками: собівартість отриманого 

волокна, оптова ціна обладнання, питомі та експлуатаційні витрати на 

отримання 1 т волокна за базовою і новою технологією, приріст прибутку від 

реалізації волокна, річний економічний ефект і ряд інших показників: 

     1 1 2 2 2 1 2 ,ф Н НЭ С Е К С Е К Ц Ц А                      (5.1) 

де С1 і С2 – повна собівартість 1 т волокна, отриманого за допомогою 

базової та удосконаленої технології, грн/т; 

К1 і К2 – питомі капітальні вкладення до виробничих фондів базової та 

удосконаленої технології, грн/т; 

ЕН – нормативний коефіцієнт ефективності; 

А2 – річний об'єм виробництва волокна за удосконаленою технологією 

в розрахунковому році, т; 

(Ц2 – Ц1) – приріст прибутку від реалізації 1 т волокна, грн/т. 

Собівартість отриманого волокна включає суму собівартості 

отримання трести (СТ) і собівартості переробки трести на МТА (СВ). 

Собівартість отримання трести розраховується за формулою: 

,Т ВC З А П С Ф                                           (5.2) 

де З – затрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу, грн/т; 

А – затрати на амортизаційні відрахування, грн/т; 

П – затрати на пально-мастильні матеріали чи електроенергію, грн/т; 

Р – затрати на роботи з ремонту та технічного обслуговування машин, 

грн/т; 

СВ – відрахування на соціальні потреби, грн/т; 

Ф – інші затрати на зберігання та допоміжні матеріали, грн/т. 



 227 

Результати розрахунку експлуатаційних витрат представлені у 

таблиці 5.3. Собівартість переробки трести на волокно включає суму 

експлуатаційних витрат, амортизаційні відрахування на поточний ремонт і 

технічне обслуговування обладнання, а також витрати на електроенергію.  

 

Таблиця 5.3 – Експлуатаційні витрати на отримання трести з розрахунку  

на 1 т волокна 

№ 

з/п 
Показники Позначення 

Числові значення 

показників, грн/т 

базової 

технології 

удосконаленої 

технології 

1 Затрати на заробітну плату 

обслуговуючого персоналу 

З 39,88 60,37 

2 Затрати на амортизаційні 

відрахування 

А 225,40 365,54 

3 Затрати на пально-мастильні 

матеріали чи електроенергію 

П 383,89 600,72 

4 Затрати на роботи з ремонту і 

технічного обслуговування 

машин 

Р 141,22 203,73 

5 Відрахування на соціальні 

потреби 

S 14,83 22,45 

6 Інші затрати Ф 19,32 30,07 

7 Прямі експлуатаційні 

витрати (собівартість) 

СТ 824,54 1282,88 

8 Питомі капіталовкладення Кпит 1619,36 2060,13 

 

Проект оптової ціни агрегата з виділення однотипного волокна льону 

олійного визначали, виходячи із металоємності й оптової ціни базової 

машини КПАЛ – 615500 грн. 

Проект оптової ціни агрегата: 

,об
он н

б

Ц
Ц М

М
                                              (5.3) 

615500
4850 300320 грн,

9940
онЦ     

де Цоб – оптова ціна базової машини, грн; 
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Мб – маса базової машини, кг; 

Мн – маса нової машини, кг. 

Проект балансової ціни: 

,бн онЦ Ц П                                                 (5.4) 

300320 1,1 330352 грн.бнЦ     

де П – коефіцієнт переводу оптової ціни у балансову, П = 1,1. 

Розрахунок експлуатаційних витрат на вироблення 1 т волокна 

наведено у таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Розрахунок питомих експлуатаційних витрат на виробництво 

1 т волокна за базовою і удосконаленою технологіями 

№ 

з/п 
Показники  Формула  

Значення 
базова 

технологія 
удосконалена 

технологія 

1 
Амортизаційні 

відрахування, грн/т 100

б

ек г

Ц а
А

W В




 
 316,57 93,28 

2 
Відрахування на поточ-

ний ремонт і ТО, грн/т 100

б рт

ек г

Ц R
R

W В




 
 275,28 81,12 

3 
Витрати на електро-

енергію, грн/т 2

ekk е

В

N Ц
Е

W





 0,39 0,31 

4 Заробітна плата, грн/т 
ек

Г
З

W
  

108,68 65,69 

5 
Відрахування на 

соціальні потреби, грн/т спS З К   41,12 24,86 

6 
Прямі експлуатаційні 

витрати, грн/т 

Е С А R

Е З S

   

  
 742,04 265,26 

7 
Питомі капіталовкла-

дення, грн/т 
б

пит

ек г

Ц
К

W В



 2752,77 811,21 

 

Річний об’єм виробництва однотипного волокна за удосконаленою 

технологією визначали за формулою: 

2 ,ек гА W В                                                 (5.5) 

2 0,101 4032 407 т.А     

Приріст прибутку від реалізації однотипного волокна: 
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2 1 . . .ек у у ек б бЦ Ц W Ц W Ц                                    (5.6) 

За базовою технологією отримуємо волокно 2-го номера, його вартість 

1620 грн/т. За удосконаленою технологією отримуємо волокно вищої якості, 

вартість якого становить 2380 грн/т. Після підстановки числових значень у 

вираз (5.6), отримуємо: 

2 1 0,101 2440 0,061 1520 153,72 грн/т.Ц Ц       

Річний економічний ефект, який складається із експлуатаційних витрат 

і капітальних вкладень на отримання однотипного волокна, а також приросту 

прибутку від його реалізації складає: 

   1566,58 0,15 4372,13 1548,14 0,15 2871,34 153,72

407 161692,96 грн.

фЭ          

 
 

Отримані результати розрахунку свідчать про доцільність 

впровадження удосконаленої технології збирання і первинної переробки 

стеблової частини льону олійного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ  

 

1. Розроблено адаптовану технологію збирання льону олійного з 

врахуванням природнокліматичних умов Західного Полісся, що забезпечує 

збереження усіх складових врожаю та дозволяє збільшити вихід 
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неорієнтованого короткого волокна в процесі переробки льонотрести, 

отриманої методом росяного мочіння, за рахунок обробки верхівкової 

частини стрічки з врахуванням морфологічних і анатомічних характеристик 

стебел льону олійного. Обґрунтовано конструкції збиральних машин для 

реалізації розробленої технології.  

2. Обґрунтовано конструкції механізмів та вузлів агрегата для 

отримання неорієнтованого волокна лінії виробництва неорієнтованого 

волокна з льону олійного, зокрема, запропоновано на виході з м’яльної 

частини м’яльно-тіпального агрегата встановлювати фігурні плющильні 

вальці і вузол вібрації у трясильній частині з верхнім гребеневим полем, що 

забезпечить зниження вмісту костриці від 20 % до 15 % в отриманому 

волокні. Встановлено, що при відносному видовженні на розрив 0,38 – 1,04 % 

і куті злому трести 39 – 58° для інтенсифікації процесу м’яття частоту 

обертання пар м’яльних вальців за ходом руху матеріалу потрібно 

збільшувати в 1,05 – 1,10 разів при глибині заходження рифлів 8 – 10 мм з їх 

кроком 20 мм. 

3. Обґрунтовано конструкцію пристрою для обробки верхівкової 

частини стрічки льону олійного шляхом багаторазової дії вальців на неї без 

пошкодження насіння та стебел з врахуванням параметрів стрічки. 

Експериментально встановлено, що після обробки верхівкової частини 

запропонованим пристроєм забезпечено наступні значення показників: 

чистота обмолоту стрічки льону o = 99,5 – 97,0 %; кількість вільного насіння 

у лляному вороху B = 54,4 – 46,9 %; пошкодження насіння льону 
n = 1,0 – 

2,3 %; відхід стебел у лляний ворох c = 1,3 – 2,1 %, що відповідають 

агротехнічним вимогам. 

4. Обґрунтовано спосіб та конструкцію засобу формування гранул 

ОМД на основі сапропелю кулястої форми необхідної твердості із 

збереженням природних властивостей органічної частини на підставі 

розкриття сукупного впливу фізико-механічних показників сапропелю та 

параметрів засобів гранулювання. Проведена перевірка агрономічної 
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ефективності використання запропонованих ОМД у  складі сапропелю + NPK 

через енергію проростання і схожість льону олійного вказує на перевагу їх 

використання перед органічним сапропелем у чистому вигляді.  

5. Згідно з аналізом морфологічних характеристик льону олійного та 

проведених експериментальних досліджень встановлено, що загальна 

довжина стебел льону олійного сортів Лірина, Південна ніч і Блакитно 

помаранчевий, вирощених в кліматичних умовах Західного Полісся України, 

становить 69 – 78 см, технічна довжина – 47 – 56 см. Стебла досліджуваних 

сортів льону олійного містять 21,0 – 23,3 % волокна середньою 

масодовжиною 125–185 мм, яке доцільно переробляти на однотипне волокно, 

що має широкий спектр використання. Вперше експериментально 

досліджено фізико-механічні характеристики соломи і трести льону олійного, 

вирощеного в умовах Західного Полісся України. Отримано значення 

розривного навантаження для соломи 80 – 275 Н, для трести – 37 – 90 Н; 

відносного видовження при розриві для соломи 0,38 – 0,84 %, для трести – 

0,38 – 1,04 %.  

6. Встановлено, що за рахунок збирання льону олійного за 

адаптованою технологією забезпечується зменшення терміну вилежування 

трести на 4 доби, покращуються її якісні показники, зокрема, 

відокремлюваність на 0,6 од. та при урожайності соломи 40 ц/га одержується 

4,4 ц/га однотипного волокна із прикореневої та середньої частин стебел і 

2,2 ц/га лубу з верхньої частини стебел. Отримане однотипне волокно згідно 

з ДСТУ  5015:2008 “Волокно лляне коротке. Технічні умови”, відповідає 4-

му номеру і може бути використано для виробництва нетканих матеріалів, 

кручених виробів, а також після додаткової обробки на чесальних машинах у 

суміші з бавовною, вовною і хімічними волокнами – для виготовлення 

модних тканин і літнього верхнього трикотажу. 

7. Економічно обґрунтовано доцільність впровадження запропонованої 

технології збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного 

на виробництві. Визначено, що річний економічний ефект від впровадження 
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запропонованої технології становить 161692,96 грн за умови переробки 2000 

тонн сировини і полягає у зниженні експлуатаційних витрат на отримання 

однотипного волокна. 

 

Пропозиції виробництву 

 

Для отримання якісного однотипного волокна з стебел льону олійного 

та зменшення енергетичних і трудових ресурсів у процесі збирання та 

переробки стеблової частини рекомендовано впровадити у виробництво такі 

заходи: 

- збирання урожаю льону олійного виконувати за адаптованою 

технологією з врахуванням природнокліматичних умов Полісся; 

- враховуючи особливості морфологічної будови стебел і технологічних 

властивостей волокна за довжиною стебла, доцільно отримувати волокно у 

вигляді однотипної маси; 

- з метою зменшення закостриченості однотипного волокна в процесі 

переробки трести льону олійного застосувати комплекс інтенсивних дій 

шляхом комбінації м’яття з тіпанням і трясіння з вібрацією. 
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