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Представлено теоретическое обоснование продольного профиля отжимных валков 
усовершенствованного валкового устройства УВП-10. Даны зависимости, которые определяют взаимосвязь 
геометрических параметров продольного профиля отжимной пары валков с интенсивностью процесса 
отжимания шерсти. 

 
Here is presented theoretical justification of the long-edge profile of the wringing rollers of the modernized 

roller machine UVP-10. Dependencies that determine interaction of geometrics of the long-edge profile of the wringing 
couple with intensity of wool wringing process. 

 
Проблема. Існуючі в даний час конструкції  віджимних пристроїв у складі лінії первин-

ного оброблення вовни не в повній мірі відповідають вимогам до свого функціонального 
призначення [1-3]: або не забезпечують необхідний ступінь віджимання вовни після вологого 
оброблення і, як наслідок, надмірний залишок відпрацьованого миючого розчину в митій 
вовні, або ж переущільнення вовни в процесі віджимання, що негативно позначається на 
подальшому її обробленні. Особливо це стосується процесу віджимання грубої вовни після 
вологого оброблення, яка має схильність до звалювання при надмірному стискуванні. 

Ці чинники обумовлюють потребу в розробленні новітніх і вдосконаленні існуючих 
конструкцій робочих органів віджимних валкових пристроїв. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз робіт [4-7] показує, що в теперішній час ця 
проблема вирішена лише частково, оскільки при розробленні чи вдосконаленні робочих 
органів віджимних пристроїв не враховуються геометричні параметри поздовжнього профілю  
валків віджимної пари. 

Крім того, користуватися отриманими залежностями при практичних розрахунках валків 
віджимної пари проблематично. 

Мета досліджень - теоретичне обґрунтування поздовжнього профілю віджимних валків 
удосконаленого валкового пристрою УВП-10. 

Результати досліджень. Розглянемо поздовжній переріз профілю віджимної пари валків 
(рис. 1). 

Відносне розтягання шару вовни  і збільшення тиску N / F [11] характеризують 
інтенсивність процесу віджимання вовни і пов'язані з кутом гребеня   формулою 

,
cos

1/


  FN      (1) 

де N - нормальна реакція частинки вовни, Н; 
F - сила, діюча на частинку вовни, спрямована по радіусу валка, Н. 
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Рис. 1. Поздовжній переріз профілю віджимної пари валків 

 
Побудуємо графік залежності відносного розтягання шару вовни і збільшення тиску від 

кута гребеня (рис. 2). 
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Рис. 2. Графік залежності відносного розтягання шару вовни і збільшення тиску  

від кута гребеня 
 

Нормальний зазор між валками t1 також пов'язаний з кутом гребеня 
costt1  ,      (2) 

де t - радіальний зазор між валками, мм. 
Для виключення заклинювання вовни в точці О повинна виконуватися умова 

 
2

,      (3) 

де   - кут тертя вовни об матеріал валків, рад. 
Для максимальної інтенсивності процесу віджимання вовни кут гребеня повинен бути 

якомога більшим, але задовольняти попередній умові. Після експериментального визначення 
кута тертя вовни по гумі 6429 ОСТ 38.05361-84 валка    = 27о визначили кут гребеня   = 
63о, якому відповідають відносне розтягання шару вовни і збільшення тиску FN / = 2,20. 

На рис. 1 позначена зона підвищеного тиску S1, яку доцільно збільшувати. Відношення 
виділеної площі S1  до площі паралелограма SАВСО  характеризує рівномірність дії валків на 
шар віджиманої вовни 

 2sin11

ГABCO S
t

S
S

 ,    (4) 

де ГS  - крок гребенів, мм. 
Як видно з попередньої формули, рівномірність дії підвищується при зменшенні 

радіального проміжку між валками, збільшенні кроку гребенів і зменшенні кута гребенів. 
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Прийнявши t = 5 мм і   = 63о, досліджуємо вплив кроку гребенів на рівномірність дії валків 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Графік залежності рівномірності дії валків на шар віджиманої вовни  

від кроку гребенів 
Збільшення кроку гребенів, а значить, і їх висоти Н може призвести до розриву шару 

вовни в зоні підвищеного тиску. Експериментально визначено, що шар вовни не розривається 
при SГ = 20 мм. Цьому кроку відповідає рівномірність дії валків на шар віджиманої вовни  = 0,8. 

Висновки. На підставі теоретичних досліджень обґрунтовано геометричні параметри 
поздовжнього профілю віджимної пари валків (кут гребеня  = 63о , крок гребенів SГ = 20 мм). 
Відносне розтягування шару вовни  і збільшення тиску N/F  характеризують інтенсивність 
процесу віджимання вовни. З умови незаклинювання вовни визначено кут гребеня  = 63о, 
якому відповідають відносне розтягання шару вовни і збільшення тиску FN / = 2,20. З 
умови нерозривності шару віджиманої вовни визначено крок гребенів ГS = 20 мм, що відповідає 
рівномірності дії валків на шар віджиманої вовни  = 0,8. 
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