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Обгрунтування вибору приклону мотального барабанчика 
мотальної машини 
іп giveп c/ause the resu/s of the anna/ysis of modem problems of formation of eguilibrium strЬcture of ree/s 
received Ьу mactines for а rewinding of а уат are submined; the Ьгsіс tasks are put and the ways of their tech
nica/ and technological decision are determined with the purpose of increase of efficiency of use of the rewind 

equipment. 

Великий вплив на розподіл пряжі у про
цесі намотування мають конструктивно-за
правні параметри мотальної машини, і, зок
рема, конструкція та положення приклону. 
За умов ВАТ «Херсонський бавовняний 
комбінат» проведено експеримент з вивчен
ня впливу зміни положення приклону щодо 
мотального барабанчика на структурні по
казники формованих пакувань. 

Пряжу перемотували за трьома варіан
тами розташування осі веретена приклону 
щодо осі мотального барабанчика у такий 
спосіб: 
• Під час заправляння матальнаі' галовки

встановлювали зазор між утворюючою
поверхнею намотування і мотальним
барабанчиком у великого торця пакування

+ Встановлювали зазор між утворюючою
поверхні намотування та мотальним
барабанчиком у малага торця пакування

+ Веретено приклону встановлювали
без зазору

Аналіз фізико-механічних властивостей
пряжі після перемотування та структурних 
показни�в пряжі сформованих пакувань 
дав змогу зробити такі висновки: із трьох 

варіантів найтехнологічнішим виявився той, 
за якого веретено приклону встановлювали 
без зазору. Дослідження фізико-механічних 
показників пряжі полягало у визначенні 
напів- та одноциклових характеристик. 

У табл. 1 подано значення напівцикло
вих розривних показників пряжі до і після 
перемотування для трьох положень прикло
ну, а у табл. 2 - середні значення одноцик
лових показників пряжі для трьох положень 
при клону. 

Наведені у табл. 1 і 2 дані свідчать, що 
найліпші результати розривного наванта
ження пряжі отримано в разі установки при
клону без зазору. Потвердженням цього 
факту є аналіз перерозподілу складових ча
стин деформації розтягнення нитки. Абсо
лютна швидкообертова та повільнообертова 
деформації у розглянутому варіанті вста
новлення приклону збільшилися, водночас 
як абсолютна необертова деформація, 
збільшення якої сприяє підвищенню обрив
ності пряжі у наступних технологічних опе
раціях, трохи зменшилася. 

Отже, можна стверджувати, що такий 
варіант установки приклону є раціональ
нішим за всіма досліджуваними параметрами, 

ТАБЛИЦЯ 1. НапівциКJІові характеристики пряжі 

Ро3ривне Ро3ривне 
Варіант навантurеннн Втрата nодоаеннн Втрата 

38Пр&ВПJІННR доІпісян мІцнос'Іі,% до/пІсяя подоаеннн, % 
перемотуваннн,сН перемотування, % 

1. Зазор
478,7/453,1 5,4 1,580/1,51 О 4,43 

з великого торця

2. Без зазору 478,7/458,6 4,2 1,580/1,548 2,02 

З.Зазор
478,7/443,З 7,4 1,580/1,495 5,38 

з малого торця

ТАБЛИЦЯ 2. ОдноцнКJІові характеристики пряжі 

ВарІант Абсоя1О1На (відносна) сІЯІДОві деформаціі nрпІ, мм(%) 

заnра111111ння wвмдrообертова nовІя�.нообертова необертова 

До ,..,,,,,.,,.,,уВЗННЯ 6,9 (1,38) 2,2(0,44) 4,9(0,98) 

1. Зазор з великого
торця (після 6,36(1,27) 2,29(0,46) 4,85 (0,97) 
перемотування)

2. Без зазору (після 6,5(1,3) 2,53 (0,51) 3,77 (0,75) 
перемотування) 
3. Зазор з малого
торця (після 5,98 (1,2) 2,31 (0,46) 4,11 (0,82) 
перемотування)

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

бо супроводжується найменшими втратами 
міцності під час перемотування пряжі та 
сприяє зменшенню її обривності у наступ
них технологічних переходах, а також ство
рює можливості підвищення швидкості про
цесу перемотування та поліпшення якості 
пакувань. 

При цьому розподіл щільності намоту
вання уздовж утворюючої пакування 
найрівномірніший. Збільшення питомої 
щільності намотування щодо середньої час
тини пакування на малому торці бобіни ста
новило 6,2%, на великому - 25,4%, що 
істотно нижче, ніж за фабричного варіанта 
розташування приклону. Дослідження фізи
ко-механічних показників пряжі також по
казало найменше зниження міцності в разі 
установки при клону без зазору. 

Однак поряд із цим проблема подальшо
го розущільнення торцевих ділянок бобіни 
залишається актуальною. Вишукати додат
кові резерви для її розв'язання можна за
вдяки зміні конструкції приклону мотальної 
машини. Ці зміни припускають переміщення 
пакування в ході його формування уздовж 
осі мотального барабанчика, що водночас 
має позитивну дію щодо запобігання джгу
товому намотуванню. 

Запропоновано новий механізм для за
побігання джгутовому намотуванню та ро
зущільнення торців пакування. Отримано 
патент на винахід [2]. 

В основу винаходу покладено завдання 
створити такий пристрій для намотування 
ниткоподібного матеріалу на хрестомо
тальній машині, в якому завдяки зміні фор
ми виконання елементів забезпечили б 
можливість підвищення якості намотування. 

Поставлене завдання вирішили таким 
чином: згідно з винаходом пристрій для на
мотування ниткоподібного матеріалу на хре
стомотальній машині, що має мотальний ба
рабан на приводному валу та веретено із 
закріпленим патроном бобіни, встановлене 
на мотальному барабані. Останній виконано 
у вигляді зрізаного прямого конуса, при цьо
му осі мотального барабана та веретена пе
ретинаються в одній точці. 

Проста конструкція забезпечує вищу 
якість намотування. 

Таким чином, проаналізувавши фізико
механічні властивості пряжі, отриманої на 
мотальній машині, автори статті запропону
вали нове конструктивне вирішення прист
рою для намотування нитковидного ма
теріалу на хрестомотальній машині. 

На конструкцію пристрою отримано па
тент, апробований у виробництві. Отримано 
рівномірнішу структуру пакування, об
ривність на подальших технологічних пере
ходах зменшилася на 5,5%, продуктивність 
процесу перемотування підвищилась на 5%. 
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