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При визначенні вихідного натягу нитки 1P  будемо рахувати вхідний 
натяг нитки oP незмінним. Зростання натягу нитки відбувається за рахунок 
контакту нитки з верхньою та нижньою. За рахунок сил тертя в зонах 
контакту буде відбуватися зростання натягу.  Остаточно отримаємо 
формулу для визначення вихідного натягу нитки 1P    
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де - 1µ - коефіцієнт тертя між поверхнями верхньої та нижньої шайб та 
ниткою;  2µ - коефіцієнт тертя між поверхнею циліндричного напрямного 
стрижня та  ниткою.  

Залежність (1) використовувалася при розробці комп’ютерної 
програми. Розрахунки проводили для бавовняної пряжі 27,6 текс. На 
рисунку 1 представлений модуль unit Unit3 для розрахунку параметрів 
бавовняної пряжі. На наступному етапі обирається тип пристрою для 
натягу нитки на круглов’язальній машині (модуль  unit Unit2)[1-6]. 

Рисунок 1 - Модулі ком’ютерної програми для визначення натягу в робочій зоні 

На рисунку 2 представлена форма комп'ютерного модуля unit Unit12 
для шайбового пристрою для розрахунку натягу. На рис.3б представлений 
фрагмент програмного коду. Необхідні конструктивні параметри 
вказуються у відповідних вікнах  Edit1: TEdit, Edit2: TEdit, Edit3: TEdit, 
Edit4: TEdit)[3-8]. Розрахунки натягу виконувалися для бавовняної пряжі 
27,6 текс на круглов’язальній машині для випадку двох зон з шайбовими 
пристроями для натягу нитки. Початковий натяг приймався рівним 5 сН. 
Кут охоплення ниткою стрижня в першій зоні дорівнював 1.57 рад., 
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діаметр стрижня дорівнював 2.5 мм, радіус контактного кола дорівнював 
20 мм, сила тиснення на шайби 10 сН. 

Рисунок 2 - Комп'ютерний модуль unit Unit12 для шайбового пристрою для розрахунку 
натягу 

Для другої зони кут охоплення ниткою стрижня в другій зоні 
дорівнював 3.14 рад., сила тиснення на шайби 8 сН. Аналіз отриманих 
результатів показав, що натяг зростає від першої до другої зони. На 
окремій діаграмі представлені результати зміни відносного натягу по 
зонах. 
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