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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У сучасних умовах в Україні льонотреста, яка готується 
на льоновищі у стрічках, збирається рулонними прес-підбирачами. Наявні пресува-
льні камери прес-підбирачів недостатньо якісно виконують процес формування 
рулону зі стеблової стрічки льону. Сформовані ними рулони мають значні 
пошкодження стебел і порушення паралельності між стеблами, а також недостатньо 
ущільнені зовнішні шари стрічки порівняно з внутрішніми, причому останнє 
призводить до значної нерівномірності розподілу щільності льонотрести. А тому 
актуальним є завдання поліпшення якості формування рулонів зі стрічки льону 
рулонним прес-підбирачем (далі – РПП). Досягти цього можна завдяки додатковому 
ущільненню валиками підпружиненої рамки (далі – рамки) шарів стрічки льону в 
рулоні під час його формування. У відомих конструкціях рулонних прес-підбирачів 
такого не передбачено. Тому виникла потреба у вдосконаленні пресувальної камери 
змінного об’єму (далі – ПКЗО) прес-підбирача та системному обґрунтуванні 
параметрів її робочих органів для формування рулону зі стрічки льону. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана у Луцькому НТУ відповідно до Закону України №3023-ІІІ від 7.02.2002р. 
“Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислово-
го комплексу”, постанов Кабінету Міністрів України №403 від 30.03.1998р. “Про 
програму виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для 
агропромислового комплексу на 1998 – 2005 роки”, №942 від 7.09.2011р. “Про 
затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок на період до 2015 року”, загальнодержавної “Галузевої 
програми розвитку льонарства в Україні на 2006 – 2010 роки”, регіональних 

програм “Льон Волині 2007  2010” та “Льонарство – інноваційні пропозиції щодо 
комплексного рішення від посіву льону-довгунця до отримання готових виробів” і 
згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Луцького НТУ (тема 
№0102U000255 “Теоретичні основи роботи льонозбиральних машин”) та планом 
науково-дослідних робіт у договорі, який укладено між Луцьким НТУ та 
Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства” НААН України (договір №22-ОЛК та ТММ). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – поліпшення якості 
формування рулону зі стрічки льону на підставі вдосконалення конструкції ПКЗО 
РПП та обґрунтування параметрів її робочих органів завдяки розкриттю процесу 
формування рулону зі стрічки льону. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: 
– проаналізувати способи збирання льону, наявні конструкції рулонних прес-

підбирачів та їх пресувальних камер, виявити недоліки та запропонувати способи і 
засоби їх усунення;  

– теоретично дослідити процес формування рулону зі стрічки льону в ПКЗО 
прес-підбирача та встановити аналітичні залежності між характеристиками рулону, 
стрічки льону і параметрами прес-підбирача;  
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– дослідити взаємодію системи нескінченних пасів з натяжним пристроєм, 
валиками прес-підбирача і рулоном зі стрічки льону та визначити сили натягу віток 
цієї системи пасів;  

– теоретично дослідити взаємодію рулону зі стрічки льону з робочими 
органами пресувальної камери прес-підбирача та обґрунтувати їх параметри; 

– обґрунтувати програму та методику експериментальних досліджень і 
встановити залежність маси стебла льонотрести від його довжини, діаметра та воло-
гості, а також вплив розташування шарів стрічки льону в рулоні на їх щільність; 

– розробити план та експериментально визначити положення центра ваги 
рулону зі стрічки льону, а також вплив щільності та радіуса рулону на його момент 
інерції відносно своєї поздовжньої осі, яка проходить через центр ваги рулону; 

– провести польові випробування РПП з удосконаленою ПКЗО, з’ясувати 
агротехнічні показники якості рулону зі стрічки льону та визначити економічну 
ефективність удосконаленого РПП. 

Об’єкт дослідження – процес формування рулону зі стрічки льону, робочі 
органи пресувальних камер рулонних прес-підбирачів, рулон і стрічка льону. 

Предмет дослідження – вплив параметрів стеблової стрічки льону та 
параметрів робочих органів удосконаленої ПКЗО РПП на процес формування 
рулону зі стрічки льону. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводились з використанням 
основних положень вищої математики, теоретичної механіки, теорії механізмів і 
машин, деталей машин. Аналіз математичних моделей здійснювався за допомогою 
прикладних і розроблених програм на ПЕОМ. Експериментальні дослідження 
проводились на основі системного підходу, статистичного опрацювання інформації, 
планування багатофакторного експерименту. 

Наукова новизна одержаних результатів.  
Уперше:  
– обґрунтовані конструктивні параметри та розміщення рамки з валиками 

РПП на підставі дослідження процесу формування рулону зі стрічки льону в ПКЗО; 
– визначено сили натягу віток системи нескінченних пасів РПП та 

обґрунтовано умову передачі їм руху на основі дослідження взаємодії цієї системи 
пасів з натяжним пристроєм та валиками прес-підбирача і рулоном зі стрічки льону; 

– на підставі дослідження взаємодії рулону зі стрічки льону з робочими 
органами пресувальної камери прес-підбирача обґрунтовані параметри пружин, на 
яких підвішена рамка з валиками. 

Набули подальшого розвитку дослідження впливу: 
– довжини, діаметра та вологості стебла льонотрести на його масу;  
– розташування шарів стрічки льону в рулоні на їх щільність;  
– щільності та радіуса рулону зі стрічки льону на момент інерції рулону 

відносно своєї поздовжньої осі. 
Практичне значення одержаних результатів. На підставі теоретичних та 

експериментальних досліджень удосконалено конструкцію РПП з ПКЗО, що 
уможливлює більш якісне формування рулону зі стрічки льону. Наведено 
аналітичні залежності для визначення параметрів робочих органів ПКЗО. 
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Удосконалений РПП з ПКЗО успішно пройшов випробування на полях 

Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського 
господарства Західного Полісся НААН України. Результати досліджень впровадже-
ні ВАТ “Ірпіньмаш” під час розроблення та удосконалення РПП ПР-1,2, а також 
використані Дослідною станцією луб’яних культур Інституту сільського 

господарства Північного Сходу НААН України, Всеросійським науково-дослідним 
інститутом механізації льонарства РАСГН. Отримані результати досліджень вико-
ристовуються у навчальному процесі Луцького НТУ під час викладання дисципліни 
“Сільськогосподарські машини і знаряддя” та передані ТОВ “ВО Ковельсільмаш”, 

схвалені й можуть бути використані при проектуванні і розробленні рулонних прес-
підбирачів з ПКЗО. Технічна новизна виконаних розробок підтверджена патентами 
України на винахід (№60631А від 15.10.2003р.) і корисні моделі (№60254 від 
10.06.2011р., №62933 від 26.09.2011р., №98404 від 27.04.2015р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації отримані 
автором самостійно. Результати роботи викладені одноосібно автором у друкованих 
працях [5, 7, 9, 11 – 13, 16, 18 – 21, 29, 32]. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, здобувачеві належать проведений аналіз конструкцій та роботи 

рулонних прес-підбирачів [1, 4, 6] розробка конструкції удосконаленої ПКЗО РПП 
[2, 8, 23 – 27, 31]; виведення аналітичних залежностей між характеристиками 
рулону зі стрічки льону та параметрами РПП [10, 28, 30]; виведення аналітичних 
залежностей для визначення параметрів робочих органів ПКЗО [15, 22]; проведений 
аналіз транспортування стрічки льону в ПКЗО РПП [3, 14]; визначення впливу 
розташування шарів стрічки льону в рулоні на їх щільність [17]. Розроблення 
дослідних стендів та проведення експериментальних досліджень здобувачем 
виконані самостійно. Постановку завдань, аналіз і трактування отриманих 
результатів виконано спільно з науковим керівником та частково зі співавторами 
публікацій. У технічних рішеннях [23 – 26], новизна яких захищена патентами 
України на винахід і корисні моделі, частка всіх співавторів однакова. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисер-
тації доповідались, обговорювались і отримали позитивну оцінку на: науково-тех-
нічних конференціях професорсько-викладацького складу Луцького НТУ (м. Луцьк, 

2002  2012 рр.) Міжнародній науково-практичній конференції “Агромех – 2004” 
(ЛДАУ, м. Дубляни, 2004р.); V Міжнародній науково-технічній конференції “Вібра-
ції в техніці та технологіях” (ВДАУ, м. Вінниця, 2004р.); Міжнародній науково-
практичній конференції “Технічний прогрес в АПК” (ХНТУСГ ім. П. Василенка, 
м. Харків, 2005р.); науково-технічній конференції “Перспективи розвитку агропро-
мислового комплексу в поліському регіоні України” (НАТІ НАУ, м. Ніжин, 2007р.); 
I та IV Міжнародних науково-практичних конференціях “Інноваційні технології в 
АПК” (ЛНТУ, м. Луцьк, 2007р., 2013р.); І та ІІІ Всеукраїнських науково-технічних 
конференціях “Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту 
обладнання лісового комплексу” (ЛНТУ, м. Луцьк, 2010р., 2015р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК” 
(ЛНТУ, м. Луцьк, 2011р.); ХХ та ХХІ Міжнародних науково-технічних конферен-
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ціях “Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві” (ННЦ “ІМЕСГ”, 
смт. Глеваха, 2012р., 2013р.); ІІ Міжнародній науково-технічній конференції 
“Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів” (ЛНТУ, м. Луцьк, 
2012р.); ХІІІ Міжнародній науковій конференції “Науково-технічні засади 
розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і техноло-

гій” (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, смт. Дослідницьке, 2012 р.) ХІІІ Міжнародній 
науковій конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки” (ВНАУ, 

м. Вінниця, 2012 р.) V Всеукраїнській науково-практичній конференції 
“Інноваційні технології в АПК” (ЛНТУ, м. Луцьк, 2015р.). 

У повному обсязі робота доповідалась та обговорювалась на 
міжкафедральних наукових семінарах Луцького НТУ і Львівського НАУ, де 
отримала позитивні відгуки. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 32 наукові праці, 

зокрема 5  у фахових журналах (з них 3 – закордонних, 3 – одноосібних), 17  у 

фахових збірниках наукових праць (з них 8 – одноосібних), 6  у тезах доповідей та 
матеріалах конференцій (з них 1 – закордонна, 2 – одноосібних), 1 патент України 
на винахід і 3 патенти України на корисні моделі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, загальних висновків і рекомендацій, списку використаних джерел із 204 
найменувань та 22 додатків. Повний обсяг роботи становить 224 сторінки, у тому 
числі 59 рисунків і 7 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, визначено 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, окреслено наукову новизну й 
практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі “Сучасний стан питання в теорії та практиці, мета та 
завдання дослідження” розглянуто ботанічні й біологічні особливості льону та 
способи його збирання, висвітлено розвиток засобів для формування рулонів, 
проаналізовано пресувальні камери рулонних прес-підбирачів і наведено огляд 
досліджень їх роботи, а також огляд досліджень властивостей льону. 

Найвагоміший внесок у поглиблення досліджень пресувальних камер РПП та 
їх складових зробили Г.А. Хайліс, В.І. Особов, Г.К. Васильєв, А.А. Григор’єв, 
В.І. Сізов, В.Б. Ковальов, М.М. Ковальов, В.Ф. Дідух, В.Г. Черніков, В.М. Климчук, 
А.С. Лімонт, В.В. Мухін, В.М. Луценко, Є.О. Іванов, О.О. Налобіна, Л.А. Чурсіна, 
В.О. Шейченко, І.М. Дударєв, Р.В. Кірчук, С.Ф. Юхимчук, В.Ф. Кузьменко, 
Н.М. Бєлова, С.Р. Большакова, І.А. Дубкова, В.М. Сиротюк, А.Я. Здобицький, 
П.В. Лук’яненко, О.А. Пахолюк, Ю.О. Цикалюк, В.М. Перевозніков, В.С. Пуць, 
Р.Н. Гілязетдінов, J. Vanot, J. Nowak, S. Gach та інші. 

У результаті аналізу різних джерел встановлено низку питань, які потре-
бують вивчення. Зокрема, не досліджено: взаємодію системи нескінченних пасів 
(далі – пасів) з натяжним пристроєм та валиками РПП і рулоном зі стрічки льону; 
взаємодію рулону з робочими органами ПКЗО РПП; залежність маси стебла 
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льонотрести від його довжини, діаметра та вологості; вплив розташування шарів 
стрічки в рулоні на їх щільність; вплив щільності та радіуса рулону зі стрічки льону 
на його момент інерції відносно своєї поздовжньої осі. Наведені аргументи 
зумовили вибір теми дисертації, визначили її мету та завдання. 

У другому розділі “Теоретичні передумови обґрунтування параметрів 

робочих органів пресувальної камери рулонного прес-підбирача стрічки 
льону” визначено основні параметри робочих органів ПКЗО РПП, проаналізовано 
транспортування стрічки в ПКЗО, досліджено формування рулону та проаналізова-
но взаємодію рулону з робочими органами ПКЗО, визначено сили натягу пасів РПП. 

У РПП (рис. 1) формування рулону 15 відбувається в удосконаленій ПКЗО, 
яка утворена робочими органами у вигляді барабана 3, відбійного валика 4, пасів 5, 
валиків 6 та рамки 12 з валиками 14. Рамка 12, яку шарнірно з’єднано з клапаном 
вивантаження 8 і підвішено на двох пружинах розтягу 13, у крайньому верхньому 

положенні 0OA  та крайньому нижньому положенні OA  (показано штриховою на 

рис. 1) впирається в обмежувачі ходу 17. Завдяки взаємодії валиків рамки з рулоном 
здійснюється ущільнення його зовнішніх шарів стрічки льону, при цьому зі 
збільшенням рулону рамка опускається вниз. 

До основних параметрів робочих органів ПКЗО РПП належать: вd , вl  – 

відповідно діаметр і довжина валика на рамці; п.рD  – діаметр дуги кола, вздовж якої 

розташовані осі валиків рамки;  , вk  – відповідно кутовий інтервал між осями 

валиків та їх кількість на рамці; max  – максимальний кут повороту рамки; 0  – кут, 

який визначає початкове положення рамки; прc  – жорсткість однієї з двох одна-

кових пружин, на яких підвішена рамка. 
 

 

 
Рисунок 1 – Схема РПП 
стрічки льону ПР-1,2 з 
удосконаленою ПКЗО:  
1 – рама; 2 – підбирач;  
3 – барабан; 4 – відбій-
ний валик; 5 – паси;  
6 і 14 – валики;  
7 – натяжний пристрій; 
8 – клапан вивантажен-
ня; 9 – обмотувальний 
апарат; 10 – ходова 
частина; 11 – механізм 
приводу; 12 – рамка;  
13 – пружини розтягу; 
15 – рулон; 16 – стрічка 
льону; 17 – обмежувачі 
ходу; 18 – поверхня 
льоновища 
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На основі структурного і кінематичного синтезу та аналізу обґрунтовано 
розміщення робочих органів ПКЗО РПП з урахуванням характеристик рулону. На 
рис. 2 показано розташування рулону 6 як тіла циліндричної форми з центром ваги 

0C  і радіусом 0р.R  в ПКЗО, причому 0C  лежить на вертикальній осі Oy  в момент 

початку взаємодії рулону 6 з одним із валиків 5, центр якого 2O . Тут штриховими 

показано розташування рулону 7 з центром ваги C  і максимальним радіусом р.maxR  

та відповідне йому положення рамки 4 з валиками 5. Виведено залежності пара-

метрів ПКЗО РПП з урахуванням (рис. 2): кутів 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 1 ,  , 1 , 2 , 

3 ,  , п.р , 1 , 2 , max , к , 0 ; радіусів 0р.R , р.maxR , бR , вr ; відстаней б вO O l , 

0вOO l , 1бO O l . У середовищі Maple V розроблено програму для визначення 

параметрів   ПКЗО  РПП.   У  процесі   розрахунків  приймали:  1 43  ;  0 2бR , м;  
 

 
 

 

Рисунок 2 – Схема для визначення параметрів ПКЗО 
РПП: 1 – барабан; 2 і 5 – валики; 3 – паси; 4 – рамка;  

6 і 7 – рулони з відповідними радіусами 0р.R  і р.maxR  

0 65р.maxR , м; 1 7  ;  

0 045вr , м; 0 6l , м; 

0 0 75l , м; 1 0 32l , м. 

Визначено діаметр ва-

ликів 0 09вd , м, куто-

вий інтервал між осями 

валиків 15   та їх кі-

лькість 4вk   штуки на 

рамці, а також діаметр 

дуги кола, вздовж якої 

розташовані осі валиків 

рамки ( 1 39п.рD , м). 

Довжину цих валиків 

115вl , м на рамці 

обґрунтовано з ураху-

ванням відносного змі-

щення стебел за довжи-

ною в рулоні та загаль-

ної довжини стебла. 

Визначено максималь-

ний кут повороту рамки 

20max   та кут, який 

визначає її початкове 

положення  0 51  . 
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Проаналізовано транспортування стрічки льону в ПКЗО РПП і виведені 

залежності для визначення кількості i  та маси сm  стебел стрічки, що подаються у 

ПКЗО за одиницю часу, кількості рi  та маси рm  стебел на 1 м довжини стрічки у 

рулоні, коефіцієнта ущk  ущільнювання стрічки перед намотуванням її на рулон. Під 

час аналізу маса лm  1 м довжини стрічки на льоновищі змінювалась від 0,3 до 

0,8 кг/м, а швидкість vм  руху РПП – від 1,67 до 2,78 м/с, при цьому для РПП 

швидкість vн.п  пасів на ведучих валиках, яка дорівнює коловим швидкостям на 

барабані та відбійному валику, становила 0,9 м/с. Встановлено, що в рулоні маса 

рm  набуває значень від 0,56 до 2,47 кг/м. 

Теоретично досліджено процес формування рулону зі стрічки льону в ПКЗО 
РПП (рис. 3). Формування рулону розкладали на три фази: перша – формування 
зародка рулону; друга і третя – формування рулону в петлеподібній ПКЗО 
відповідно до та під час взаємодії з рамкою. У третій фазі встановлено закон зміни 

кута   рR t   повороту рамки, а також положення центра ваги рулону в ПКЗО. 

У дослідженні враховано (рис. 3): кути  , 0 , 1 , 6 , п , 1 , 1 , 2 ; радіуси рR , 

бR , вr ; відстані б вO O l , 1 5 0вB B OO l  , 1бO O l , 1 5 1 2B B C C , 3 3 4CB B B , 

3 3 1 5B B B B  , 1 1 5бO K B B . 

Виведені залежності (1), (2), (3) для визначення відповідно радіуса рR  

рулону, довжини пs  петлі з пасів у ПКЗО та кута п  обхвату рулону цими пасами: 

       
22 2 2v 4 2 4 0 5м р л р рt m h m R h h R , h h  


               


 

   
22 22 4 0 5р рln R h R , h h h 

  
            

  
;             (1) 

        1 2 2 1 2180п р вs R r cos cos sin            ;     (2) 

   
 

2 2
2

2
2

р в р бб в
п

р в

R r l R RR r
arccos arccos

l R r l
 

               
 

,      (3) 

де t  – час, с; h  – середнє значення товщини стрічки у рулоні, м; рR , бR , вr  – 

радіуси, м; пs , l  – довжини, м; 1 , 2 , п  – кути, град. 

У середовищі Maple V розроблено програму для аналізу формування рулону 
та побудови графічних залежностей, зокрема на рис. 4 і 5. У процесі аналізу 

приймали: 1 7  ; 60п.р  ; 15  ; 4вk   штуки; 1 43  ; 0 2бR , м; 

0 045вr , м; 0 65р.maxR , м; 0 6l , м; 0 0 75l , м; 1 0 32l , м; v 0 9н.п , м/с; ширина 

рулону  – 1 2рL , м; щільність рулону  – 125р  кг/м
3
; максимальна маса рулону –  
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Рисунок 3 – Схема для аналізу форму-

вання рулону в ПКЗО РПП: 1 – бара-

бан; 2 – валик; 3 – паси; 4 – рулон 

 
 

Рисунок 4 – Залежність часу 1ф.t  фор-

мування рулону масою р.maxM  від маси 

лm  та швидкості vм  

 
207р.maxM  кг. При цьому параметри 

лm , vм , рm  змінювались у межах: 

0 3 0 8лm , ... , кг/м; v 1 67 2 78м , ... , м/с; 

0 56 2 47рm , ... , кг/м. У результаті ана-

лізу встановлені максимальні  значення 
довжини  петлі  з  пасів  у  ПКЗО РПП – 

3 58п.maxs , м, а також кута обхвату 

рулону цими пасами – 290п.max  . 

Теоретично проаналізовано рух 
важеля натяжного пристрою для пасів 
РПП (рис. 6), що уможливило виведен-
ня залежності між кутом   повороту 

важеля та довжиною пs  петлі з пасів у 

ПКЗО. Тут розглянули переміщення 

важеля 17 з початкового (лінія 1 2EE E  ) 

положення в поточне (лінія 1 2EE E ). У 

процесі аналізу враховано параметри 

РПП, зокрема: кути 1 , 2 , 3 ; відста-

ні 
1EQl , 

1EEl , 
2EQl , 

2EEl , 
3EQl ; радіус вr . 

На підставі результатів аналізу вста-
новлено максимальний кут повороту 

важеля 47max   за заданими іншими 

параметрами. 

 

 
 

Рисунок 5 – Залежності кута   пово-
роту рамки від часу t : 1 – для 

0 56рm , кг/м; 2 – для 1 20рm , кг/м; 

3 – для 1 83рm , кг/м; 4 – для 

2 47рm , кг/м 
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Рисунок 6 – Схема 

для аналізу руху 

важеля натяжного 

пристрою РПП:  

2 і 3 – ведучі вали-

ки; 4 – 8 – ведені 

валики; 14 – паси; 

17 – важіль 

 

 

 

Досліджено взаємодію системи пасів з натяжним пристроєм та валиками 
РПП і рулоном. Розглядаючи між двома сусідніми валиками РПП однакові вітки 
пасів, визначили їх сумарні сили натягу. Обґрунтовано умову (4) передачі руху 
системі пасів від ведучих валиків для якісного формування рулону: 

3

1

i з к

i

k 


  ,           (4) 

де i  – кут обхвату i -го ведучого валика, рад; зk  – коефіцієнт, який приймають з 

інтервалу значень 1 3 1 5, ... , ;       1 2 2к П Пf ln S P S P        – сумарний кут 

пружного ковзання системи пасів на ведучих валиках, рад; f  – коефіцієнт тертя 

пасів на поверхні ведучого валика; ПS S S    – сила попереднього натягу віток 

пасів, Н; S   – сила попереднього натягу віток пасів у стані спокою за відсутності 
стебел у ПКЗО, Н; S   – сила додаткового натягу віток пасів у стані спокою  

за наявності стебел у ПКЗО, Н; 13 0P S S   – сумарна колова сила на ведучих 

валиках, Н; 13S , 0S  – сили натягу відповідно ведучої та веденої віток пасів, Н. 

На важіль натяжного пристрою з двома валиками діють (рис. 6): сила ваги 

нG  важеля з валиками, обертальний момент опM  від гідроциліндрів і пружин РПП, 

а також сили 4S , 5S , 6S , 7S  натягу віток пасів (кути нахилу цих сил натягу до лінії 

1 2EE E  позначені відповідно 1 , 2 , 3 , 4 ). 

Складено диференційне рівняння (5) обертального руху важеля натяжного 
пристрою у завершальній (третій) фазі формування рулону: 
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        2 3

0 4 5 6 7
1 1 1 1Ez p S p S p S p SJ S k h k h k h k h                

 оп н нM G d sin       ,     (5) 

де EzJ  – момент інерції важеля 17 з валиками 5 і 7 відносно осі Ez , кг∙м
2
;   – 

кутове прискорення важеля, с
–2

; 0S , нG  – сили в Н; pk  – коефіцієнт, що враховує 

зростання сили натягу паса через його згинання та подолання тертя в опорі валика; 

4Sh , 
5Sh , 

6Sh , 
7Sh  – відстані від точки E  до ліній дії сил відповідно 4S , 5S , 6S ,  

7S , м; оп оп.п опM M k     –момент в Н∙м; оп.пM  – початковий опM  для 0  , Н∙м; 

 оп оп.max оп.п maxk M M    – параметр в Н∙м/рад; оп.maxM  – максимальний опM  для 

max  , Н∙м;  t   – залежність кута   у рад від часу t  у с; нd  – відстань 

нEC , м;   – кут нахилу лінії 1 2EE E   до вертикалі, рад. 

У середовищі Maple V розроблено програму для визначення кутів   і к , а 

також сил натягу віток системи пасів, ураховуючи розв’язок рівняння (5)  
відносно 0S . Крім незмінних параметрів, під час розрахунків лm , vм , р , pk , 

оп.пM , f , 13 0S S  змінювались у межах: 0 3 0 8лm , ... , кг/м; v 1 67 2 78м , ... , м/с; 

100 130р ...  кг/м
3
; 0 01 0 02pk , ... , ; 7000 11000оп.пM ... Н∙м; 0 2 0 6f , ... , ; 

13 0 1 3S S ... .  У результаті визначено сумарні сили натягу віток пасів, які у третій 

фазі формування рулону змінюються в таких межах: 0 3139 4495S ... Н; 

12 3433 5372S ... Н; 13 3605 5640S ... Н; 3372 5067ПS ... Н; 893 1361S ...  Н. 

Причому сила 2479 3706S ...  Н. Під час формування рулону в ПКЗО РПП умова 
(4) передачі руху системі пасів від ведучих валиків виконується для малих f  та 

великих 13 0S S . 

Теоретично проаналізовано взаємодію рулону з робочими органами ПКЗО 

РПП (рис. 7) у третій фазі формування рулону. На рулон 8 з радіусом рR , згідно з 

прийнятими допущеннями, діють: сила ваги рG  рулону; сумарні сили 12S  і 13S  

натягу пасів; сили 1N , 2N  і 4N  відповідно від взаємодії з барабаном 1, валиком 2 з 

центром вO  і рамкою 4. З іншого боку, на рамку 4 діє сила ваги 4G  цієї рамки з 

валиками 5, а також сила 4N    4 4N N    від контакту з рулоном та сумарна сила 

пружності прF  від двох пружин, на яких підвішена рамка. Під час аналізу враховано 

кути (рис. 7):  , 1 , 2 , 3 ,  , п ,  , 1 , 1 , 1 , 2  ,  , max . 

Для якісного формування рулону обґрунтовано умову (6) забезпечення 

постійного контакту рулону з барабаном у ПКЗО: 

прF F ,       (6) 

де       12 412 4 4 4р G S N N F G Fр пр пр
F G h S h h h h G h h

        ; Gр
h ,

12Sh ,
4Nh  – відстані 
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Рисунок 7 – Схема 

для аналізу взаємо-

дії рулону з робочи-

ми органами ПКЗО 

РПП: 1 – барабан;  

2 і 5 – валики;  

3 – паси; 4 – рамка; 

6, 7, 8 – рулони з 

відповідними радіу-

сами  0р.R ,  р.maxR   і 

рR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від точки 2B  до ліній дії відповідних сил рG , 12S , 4N , м; 
4Nh 
 , Fпр

h , 
4Gh  – відстані 

від точки O  до ліній дії відповідних сил 4N  , прF , 4G , м. 

Для визначення жорсткості пружин рамки прc  виведено залежність (7): 

    4 4
2пр min з G .п F .ппр max

c F k G h h      ,    (7) 

де minF F  – найменше значення F  з (6), Н; зk   – коефіцієнт  1зk  ; 
4G .пh , F .ппр

h  – 

відповідно відстані 
4Gh  і Fпр

h  при 0  , м;  max пmax    ;  max , п  – відповідно 

максимальна та початкова деформації пружини, м. 
У середовищі Maple V розроблено програму для аналізу взаємодії рулону з 

робочими органами ПКЗО РПП і встановлено 2300minF F  Н за заданими іншими 

параметрами РПП і рулону. На підставі результатів аналізу обґрунтовано 

жорсткість пружин рамки 3627прc  Н/м. 

У третьому розділі “Програма та методика експериментальних 

досліджень” викладено програму експериментальних досліджень та описано прила-
ди, обладнання, експериментальні установки і методики проведення досліджень. 
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Програмою передбачалось визначення впливу довжини, діаметра та вологості 
стебла льонотрести на його масу; дослідження стиску стрічки стебел льонотрести; 
визначення щільності шарів стрічки льону в рулоні; визначення положення центра 
ваги рулону зі стрічки льону та впливу щільності і радіуса рулону на його момент 
інерції; визначення прогину пасів РПП; випробування удосконаленого РПП стрічки 
льону в польових умовах. 

Для проведення експериментів і дослідження роботи удосконаленого РПП 
використовувалось стандартизоване обладнання та обладнання, розроблене 
самостійно, яке найбільш відповідало умовам досліджуваного процесу. Були 
спеціально виготовлені пристосування до універсальної розривної машини УММ-5 
для дослідження стиску стрічки стебел льонотрести; манометричний щільномір для 
визначення щільності шарів стрічки льону в рулоні; установка для визначення 
положення центра ваги рулону зі стрічки льону; установка для визначення впливу 
щільності та радіуса рулону зі стрічки льону на момент інерції рулону; прилад для 
визначення прогину пасів РПП. Польові випробування проводились з 
використанням удосконаленого РПП ПР-1,2 з ПКЗО, обладнаного підпружиненою 
рамкою з валиками. 

Математичним методом планування експерименту досліджували масу стебла 

льонотрести. Факторами були діаметр cepd  стебла (1,0; 1,7 і 2,4 мм) довжина загl  

стебла (0,50; 0,75 і 1,00 м) відносна вологість W  стебла (10; 15 і 20%). Досліди для 

визначення впливу щільності р  і радіуса pR  рулону зі стрічки льону на момент 

інерції рулону проводились для значень р  – 100; 115 і 130 кг/м
3
 та pR  – 0,400; 

0,525 і 0,650 м. 
У четвертому розділі “Результати експериментальних досліджень” 

наведено дані вивчення впливу довжини, діаметра та вологості стебла льонотрести 
на його масу; стиску стрічки стебел льонотрести; впливу розташування шарів 
стрічки льону в рулоні на їх щільність; впливу щільності та радіуса рулону зі 
стрічки льону на момент інерції рулону; прогину пасів РПП. 

За  допомогою  математичного  методу  планування  експерименту  отримано 

регресійну залежність маси m  стебла льонотрести від його діаметра cepd , довжини 

загl  і відносної вологості W  

0 399 0 782 0 852 0 011cep загm , , d , l , W         

20 235 1160cep cep заг, d , d l     .       (8) 

Аналіз залежності (8) та побудованих за нею поверхонь відгуку показав, що 
маса m  стебла льонотрести для характерних періоду збирання значень параметрів 

cepd , загl  і W  змінюється в межах від 0,13 г до 2,11 г. 

У результаті експериментального дослідження впливу розташування шарів 
стрічки льону в рулоні на їх щільність побудовано графічні залежності (рис. 8) 
щільності шарів стрічки льону від їх розташування в рулонах різних діаметрів. 
Встановлено, що щільність шарів стрічки льону  найбільша  в  центрі  рулону,  а при 
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Рисунок 8 – Залежності щі-
льності шарів стрічки льону 
від їх розташування в ру-
лоні діаметром: 1 – 0,7 м;  
2 – 1,0 м; 3 – 1,3 м 

 

віддаленні від центра до периферії рулону щільність шарів стрічки зменшується. 
Розподіл щільності льонотрести у рулоні (графік 3 на рис. 8) в межах 120…130 кг/м

3
 

досягається завдяки взаємодії валиків підпружиненої рамки з рулоном під час його 
формування у ПКЗО РПП. 

Експериментальним шляхом визначено положення центра ваги рулону зі 
стрічки льону, який був сформований прес-підбирачем ПР-1,2 в удосконаленому 
варіанті, обладнаному підпружиненою рамкою з валиками. Встановлено, що у 
поздовжній площині центр ваги рулону діаметром 1,3 м і довжиною 1,2 м 
розташовується на відстані 0,40…0,51 м від краю рулону, де розміщена коренева 
частина стебел, а положення центра ваги цього рулону в поперечній площині 
відхиляється від центра симетрії рулону на величину 0 09,  м. 

У результаті двофакторного експерименту за трирівневим ортогональним 
композиційним планом отримано регресійну залежність моменту інерції J  рулону 

зі стрічки льону відносно своєї поздовжньої осі, яка проходить через центр ваги 

рулону, від щільності р  та радіуса pR  рулону: 

222 376 0 269 131 731 125 76 0 977p p p p pJ , , , R , R , R           .              (9) 

Аналіз цієї залежності та побудованої  за нею  поверхні  відгуку  показав,  що 
вплив щільності р  на момент інерції J  рулону зі стрічки льону відносно своєї 

поздовжньої осі має майже лінійний, а вплив радіуса pR  рулону – параболічний 

характер, причому на момент інерції J  рулону зі стрічки льону його радіус pR  

впливає більше, ніж його щільність р . 

Побудовані діаграми прогину задніх віток пасів двох варіантів РПП (рис. 9). 

 

 

 

Рисунок 9 – Прогин задніх 

віток пасів РПП, обладна-

ного підпружиненою рам-

кою –  і без неї – , за 

наявності рулону в ПКЗО 
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Експериментально встановлено, що нескінченні паси РПП навантажені 
нерівномірно – найбільше натягнутий, а значить найбільш навантажений другий пас 
від кореневої частини рулону, а найменше останній – шостий пас. Різниця у 
прогинах задніх віток пасів становить 19,1 мм для прес-підбирача з підпружиненою 
рамкою та 20,8 мм для прес-підбирача без такої рамки. Паси РПП з підпружиненою 
рамкою менш навантажені на 3,0…10,4% порівняно з пасами РПП без такої рамки. 

У п’ятому розділі “Результати польових випробувань удосконаленого 

рулонного прес-підбирача стрічки льону та розрахунок економічної 
ефективності” викладено результати польових випробувань удосконаленого РПП 
ПР-1,2 з ПКЗО, обладнаного підпружиненою рамкою з валиками, які проводились 
на полі Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту 
сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук в 
сезон збирання льону (рис. 10). Для порівняння спочатку формували рулони 
льонотрести РПП ПР-1,2 у базовому варіанті – без підпружиненої рамки з валиками, 
а пізніше РПП обладнувався такою рамкою (рис. 11) і цим РПП в удосконаленому 
варіанті також формували рулони. Обидва варіанти РПП працювали на одному полі 
та рухались з однаковими швидкостями уздовж розстелених стеблових стрічок. 
 

 
 

Рисунок 10 – Удосконалений РПП 
ПР-1,2 з ПКЗО в роботі 

 
 

Рисунок 11 – Підпружинена рамка з 
валиками удосконаленого РПП ПР-1,2 

 

Експлуатаційно-технологічна й агротехнічна оцінки двох варіантів РПП 
показали, що усі експлуатаційно-технологічні коефіцієнти для удосконаленого 
варіанта є достатньо високими і підтверджують працездатність удосконаленої 
машини, за показниками якості виконання процесу формування рулону зі стрічки 
льону удосконалений варіант РПП кращий за його базовий варіант. Особливо це 
видно зі зменшення нерівномірності розподілу щільності шарів стеблової стрічки у 
рулоні з 100…130 кг/м

3
 до 120…130 кг/м

3
, а також зі зменшення в зовнішніх шарах 

стрічки рулону пошкодження стебел з 6,8% до 3,2% та перекосу стебел з 40 до 18. 
Отримані результати розрахунку економічної ефективності свідчать про 

доцільність використання удосконаленого РПП, обладнаного підпружиненою 
рамкою з валиками, у льонарських господарствах України. Річний економічний 
ефект від експлуатації РПП з удосконаленою ПКЗО становить 45240 грн. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 
завдання, що полягає у поліпшенні якості формування рулону зі стрічки льону на 
підставі вдосконалення конструкції ПКЗО РПП та обґрунтування параметрів її 
робочих органів завдяки розкриттю процесу формування рулону зі стрічки льону. 

1. Аналіз способів збирання льону та технічних засобів для їх реалізації 
свідчить, що наявні конструкції рулонних прес-підбирачів не забезпечують 
необхідної якості формування рулону зі стрічки льону, сформовані рулони мають 
значні пошкодження стебел і порушення паралельності між стеблами, а також 
недостатньо ущільнені зовнішні шари стрічки порівняно з внутрішніми, причому 
останнє призводить до значної нерівномірності розподілу щільності льонотрести. 
Покращання якості формування рулону зі стрічки льону можливе завдяки 
вдосконаленню конструкції ПКЗО прес-підбирача та обґрунтуванню параметрів її 
робочих органів для ущільнення шарів стрічки льону в рулоні. 

2. На основі структурного і кінематичного синтезу та аналізу обґрунтовано 
просторове розміщення робочих органів ПКЗО РПП з урахуванням характеристик 

рулону зі стрічки стебел льону, а також визначено діаметр валиків 0 09вd , м, 

кутовий інтервал між осями валиків 15   та їх кількість 4вk   штуки на 

підпружиненій рамці, визначено діаметр дуги кола, вздовж якої розташовані осі 

валиків підпружиненої рамки ( 1 39п.рD , м). Довжину валиків 115вl , м на 

підпружиненій рамці обґрунтовано з урахуванням середніх значень відносного 
зміщення стебел за довжиною в рулоні та загальної довжини стебла льону. 

Визначено максимальний кут повороту підпружиненої рамки 20max  , а також 

кут, який визначає її початкове положення ( 0 51  ). 

3. Теоретичний аналіз процесу формування рулону зі стрічки льону в ПКЗО 
прес-підбирача уможливив виведення залежностей (1), (2), (3) між характеристика-
ми рулону, стрічки льону та параметрами прес-підбирача для визначення відповідно 
радіуса рулону, довжини петлі з нескінченних пасів у пресувальній камері та кута 
обхвату рулону цими пасами. На підставі цих залежностей встановлені максимальні 

значення довжини петлі з нескінченних пасів у пресувальній камері ( 3 58п.maxs , м) 

та кута обхвату рулону цими пасами ( 290п.max  ). 

4. Теоретичний аналіз руху важеля натяжного пристрою для нескінченних 
пасів прес-підбирача уможливив виведення залежності між кутом повороту важеля 
натяжного пристрою та довжиною петлі з нескінченних пасів у пресувальній 
камері. На підставі цієї залежності встановлено максимальний кут повороту важеля 

натяжного пристрою 47max .   

5. Для якісного виконання процесу формування рулону зі стрічки льону в 
ПКЗО розкрито явище взаємодії системи нескінченних пасів з натяжним пристроєм 
та валиками прес-підбирача і рулоном, що дало змогу обґрунтувати умову (4) 
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передачі руху системі нескінченних пасів від ведучих валиків та вивести 
диференційне рівняння (5) обертального руху важеля натяжного пристрою і на його 
підставі визначити сили натягу віток цієї системи пасів. 

6. Теоретичний аналіз взаємодії рулону стрічки льону з робочими органами 
пресувальної камери прес-підбирача уможливив виведення умови (6) і залежності 
(7) для визначення параметрів пружин, на яких підвішена підпружинена рамка з 

валиками. Обґрунтовано жорсткість цих пружин 3627прc  Н/м. 

7. У результаті багатофакторного експерименту отримано  регресійну  залеж- 
ність (8) маси m  стебла льонотрести від його діаметра cepd , довжини загl  і 

вологості W . З аналізу результатів експерименту випливає, що маса m  стебла 

льонотрести для характерних періоду збирання значень  параметрів  cepd ,  загl   і  W  

змінюється в межах від 0,13 г до 2,11 г. 
8. На підставі експериментального дослідження впливу розташування шарів 

стрічки льону в рулоні на їх щільність встановлено, що щільність шарів стрічки 
льону найбільша в центрі рулону, а при віддаленні від центра до периферії рулону 
щільність шарів стрічки зменшується. Розподіл щільності льонотрести у рулоні в 
межах 120…130 кг/м

3
 досягається завдяки взаємодії валиків підпружиненої рамки з 

рулоном під час його формування у пресувальній камері прес-підбирача. 
9. На підставі експериментального визначення положення центра ваги рулону 

зі стрічки льону встановлено, що у поздовжній площині центр ваги рулону 
діаметром 1,3 м і довжиною 1,2 м розташовується на відстані 0,40…0,51 м від краю 
рулону, де розміщена коренева частина стебел, а положення центра ваги рулону в 
поперечній площині відхиляється від центра симетрії рулону на величину 

0 09,  м. 

10. У результаті двофакторного експерименту отримано  регресійну  залежні- 
сть (9) моменту інерції J  рулону зі стрічки льону від його щільності р  та радіуса 

pR . Встановлено, що вплив щільності р  на момент інерції J  рулону має майже 

лінійний, а вплив радіуса pR  рулону – параболічний характер, причому на момент 

інерції J  рулону його радіус pR  впливає більше, ніж його щільність р . 

11. Польові випробування свідчать про доцільність використання 
удосконаленого РПП, обладнаного підпружиненою рамкою з валиками. Очікуваний 
річний економічний ефект від упровадження РПП з удосконаленою ПКЗО складає 
45240 грн на одну машину. 
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АНОТАЦІЯ 
Толстушко Н.О. Обґрунтування параметрів пресувальної камери 

рулонного прес-підбирача стрічки льону. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва. – Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2016. 

Дисертацію присвячено поліпшенню якості формування рулону зі стрічки 
льону на підставі вдосконалення конструкції пресувальної камери змінного об’єму 
рулонного прес-підбирача та обґрунтування параметрів її робочих органів завдяки 
розкриттю процесу формування рулону зі стрічки льону. У дисертації обґрунтовані 
параметри і розміщення підпружиненої рамки прес-підбирача на підставі 
дослідження формування рулону в пресувальній камері. Визначено сили натягу 
нескінченних пасів прес-підбирача на основі дослідження взаємодії цих пасів з 
натяжним пристроєм та валиками прес-підбирача і рулоном. Обґрунтовані 
параметри пружин, на яких підвішена підпружинена рамка, на підставі дослідження 
взаємодії рулону з робочими органами пресувальної камери. Визначено вплив 
довжини, діаметра та вологості стебла льонотрести на його масу; розташування 
шарів стрічки льону в рулоні на їх щільність; щільності та радіуса рулону зі стрічки 
льону на момент інерції рулону. Проведено польові випробування удосконаленого 
прес-підбирача та визначено економічний ефект від його використання. 

Ключові слова: рулонний прес-підбирач, пресувальна камера, підпружинена 
рамка, рулон, стрічка льону. 
 

АННОТАЦИЯ 
Толстушко Н.А. Обоснование параметров прессовальной камеры 

рулонного пресс-подборщика ленты льна. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственного 
производства. – Львовский национальный аграрный университет. – Львов, 2016. 

Диссертация посвящена улучшению качества формирования рулона из ленты 
льна на основании усовершенствования конструкции прессовальной камеры 
переменного объема рулонного пресс-подборщика и обоснования параметров ее 
рабочих органов благодаря раскрытию процесса формирования рулона из ленты 
льна. Имеющиеся конструкции рулонных пресс-подборщиков не обеспечивают 
необходимого качества формирования рулона из ленты льна, сформированные 
рулоны имеют значительные повреждения стеблей и нарушения параллельности 
между стеблями, а также недостаточно уплотненные внешние слои ленты по 
сравнению с внутренними, причем последнее приводит к значительной 
неравномерности распределения плотности льнотресты. 

В диссертации обоснованы конструктивные параметры и размещение 
подпружиненной рамки с валиками рулонного пресс-подборщика на основании 
исследования формирования рулона из ленты льна в прессовальной камере 
переменного объема. Определено силы натяжения ветвей системы бесконечных 
ремней рулонного пресс-подборщика на основе исследования взаимодействия этой 
системы ремней с натяжным устройством, валиками пресс-подборщика и рулоном 
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из ленты льна. Обоснованы параметры пружин, на которых подвешена подпру-
жиненная рамка с валиками, на основании исследования взаимодействия рулона из 
ленты льна с рабочими органами прессовальной камеры пресс-подборщика. 

Изложена программа экспериментальных исследований и описаны приборы, 
оборудование, экспериментальные установки и методики проведения исследований. 
Для проведения экспериментов и исследования работы усовершенствованного 
пресс-подборщика с прессовальной камерой переменного объема использовалось 
стандартизированное оборудование и оборудование, разработанное самостоятельно, 
которое наиболее соответствовало условиям исследуемого процесса. 

Экспериментальным путем установлена зависимость массы стебля льно-
тресты от его длины, диаметра и влажности, а также влияние расположения слоев 
ленты льна в рулоне на их плотность. Определено положение центра тяжести руло-
на из ленты льна, а также влияние плотности и радиуса рулона на его момент инер-
ции относительно своей продольной оси, проходящей через центр тяжести рулона. 

Результаты полевых испытаний и расчета экономической эффективности 
свидетельствуют о целесообразности использования усовершенствованного 
рулонного пресс-подборщика, оборудованного подпружиненной рамкой с 
валиками. Годовой экономический эффект от эксплуатации рулонного пресс-
подборщика с усовершенствованной прессовальной камерой переменного объема 
составляет 45240 гривен. 

Ключевые слова: рулонный пресс-подборщик, прессовальная камера, 
подпружиненная рамка, рулон, лента льна. 
 

SUMMARY 
Tolstushko N.O. Justification of parameters of the compression chamber of 

round baler of strip of flax. – Manuscript. 
The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.05.11 – 

machines and mechanization of agricultural production. – Lviv National Agrarian 
University. – Lviv, 2016. 

The thesis deals with the improvement of the quality of bale-forming strip of flax 
on the basis of the improvement of the design of the pressing chamber with variable 
volume round baler and justification of the parameters of its working bodies due to 
disclousure of the process of formation the roll from strip of flax. The parameters and 
location of the spring-loaded frame of the baler based on the research of the formation of 
the roll in the bale chamber are justified in the thesis. Defined the tension force of the 
endless belts of the baler based on the research of the interaction of these belts with 
tensioning device and rollers of the baler and roll is determined. The parameters of 
springs, which is suspended a spring-loaded frame, justified on the basis of research of the 
interaction of the roll with working bodies of the pressing chamber. Identified length, 
diameter and moisture content of stems of flax on its mass; the arrangement of the layers 
of strips of linen in a roll on their density; the density and radius of the roll of tape on 
linen moment of inertia of the roll. The field tests of the improved baler were held and 
identified economic benefits from its use. 

Key words: round baler, bale chamber, spring-loaded frame, roll, strip of flax. 
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