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випадку застосування обприскувача ОПШ-2,4-18 вар-
тість палива становить 26,5%, витрати на амортиза-
цію, технічне обслуговування і ремонт – 65,1%, на
оплату праці з нарахуваннями – 8,4%, а з використан-
ням обприскувача ОПШ-2,4-21,6 вартість палива ста-
новить 25,4%, витрати на амортизацію, технічне
обслуговування і ремонт – 66,2%, на оплату праці з
нарахуваннями – 8,4%. 

Основною перевагою обприскувачів є те, що вони
комплектуються уніфікованими вузлами та деталями,
а також імпортними насосами, які більш надійні в
порівнянні з насосами вітчизняного виробництва [3].

Ергономічні показники та показники безпеки праці
задовольняють вимоги ССБП.

Висновки. Результати досліджень обприскувачів
напівпричіпних штангових ОПШ-2,4-18 та ОПШ-2,4-
21,6 свідчать, що обприскувачі якісно виконують тех-
нологічний процес, характеризуються добрими екс-
плуатаційно-технологічними, економічними та енерге-
тичними показниками, мають перспективу викори-
стання в середніх за розмірами господарствах.

Список літератури
1. Семеняк В. Причіпні обприскувачі LEMKEN//

Техніка і технології АПК.– № 02(17). – 2011 – С. 12-13. 
2. Обприскувачі напівпричіпні штангові (ОПШ-2,4-

18 та ОПШ-2,4-21,6): Технічні умови (проект).
3. Обприскувачі напівпричіпні штангові ОПШ-2,4-

18 та ОПШ-2,4-21,6: Протокол державних приймаль-
них випробувань № 01 (1-1-2-2012). – Львівська філія
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Магерів, 2012. – 28 с. 

Аннотация. Приведена техническая характери-
стика опрыскивателей полуприцепных штанговых
серии ОПШ-2,4, их технико-эксплуатационные, эко-
номические и энергетические показатели, а также
показатели качества выполнения технологического
процесса.

Summarу. Technical description of sprinklers the
semitowed barbell of series of ОПШ-2,4 is resulted, them
tekhniko-operating, economic and power indicators, the
indexes of quality of implementation of technological
process are presented.

Стаття надійшла до редакції 11 березня 2014 р.

Суть проблеми. Обсяги незатребуваної овечої
вовни в Україні на сьогодні становлять 3415 т, в тому
числі: грубої – 500 т; малоцінної – 490 т; проблемної –
1280 т; дефектної – 1145 т. Проте з переробкою цієї
вовни є певні проблеми: вона або реалізується за
низькою ціною, або ж зовсім не використовується за
призначенням. В такій ситуації виникла потреба у роз-
робленні новітніх ресурсоощадних механізованих тех-
нологій і технічних засобів для оброблення та пере-
роблення значних обсягів незатребуваної вовни в
товарну продукцію безпосередньо на місцях її вироб-
ництва [1, 2]. Такий підхід стимулюватиме товарови-
робника за рахунок підвищення реалізаційних цін на
кінцеву товарну продукцію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо
первинного оброблення вовни за різними технологія-
ми свідчить про доцільність проведення подальших
наукових досліджень в напряму організації поглибле-

ної переробки грубої, малоцінної та проблемної вовни
в товарну екологічно безпечну продукцію (повсть та
повстяні вироби) безпосередньо в умовах сільсько-
господарських формувань [3,4].

Зокрема, вирішення цієї проблеми можливе за
умови розроблення маловитратної технології оброб-
лення та перероблення грубої вовни в повсть і ство-
рення для її реалізації комплекту малогабаритного
обладнання у вигляді техніко-технологічного модуля
[5,6]. Основою останнього мають бути малогабаритні
пересувні тріпальна та плитно-валяльна машина з
інтенсивною ударно-механічною дією на грубу вовну в
процесі її валяння, але на сьогодні вітчизняною проми-
словістю подібні машини не випускаються. 

Тому дослідження, спрямовані на розроблення й
створення технічних засобів для переробки грубої,
малоцінної та проблемної вовни в товарну екологічно
безпечну продукцію у вигляді утеплювача тваринниць-

© Алієв Е., Лиходід В., Павленко С., Івлєв В., Сухарльов В., 2014
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Техніко-технологічний модуль для переробки
грубої овечої  вовни в утеплювач тваринницьких

приміщень 

УДК 677.057.617

Наведено результати виробничих випробувань техніко-технологічного модуля ТТМ-1П під час механізованої
первинної обробки та переробки грубої овечої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень за технологією ІМТ
НААН на базі приватного підприємства «Романцов І. М.».

Ключові слова: вівчарство, механізація, техніко-технологічний модуль, оброблення, перероблення, груба
вовна, повстяний пласт, виробничі випробування.
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ких приміщень, мають народногосподарське значення
і є актуальними.

Мета досліджень – визначити показники якості
роботи складових техніко-технологічного модуля ТТМ-
1П під час реалізації механізованої технології вироб-
ництва повстяного пласта в умовах сільськогоспо-
дарських формувань.

Виклад основного матеріалу. Виробничі випробу-
вання техніко-технологічного модуля
ТТМ-1П (рис. 1) та його основних
машин (рис. 2) проведено в приват-
ному підприємстві «Романцов І. М.»
(м. Запоріжжя) на базі раніше впро-
вадженого в цьому підприємстві тех-
нологічного модуля первинної
обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 під час
первинного оброблення (тріпання)
та перероблення (валяння) грубої
овечої вовни в утеплювач тварин-
ницьких приміщень у вигляді повстя-
ного пласта за механізованою техно-
логією ІМТ НААН згідно з розробле-
ною програмою і методикою випро-
бувань.

За період випробувань техноло-
гічного модуля здійснено первинне
оброблення (тріпання) 100 кг тонкої
й 400 кг грубої овечої вовни та пере-
роблення (валяння) їх сумішки в
повстяний пласт (табл. 1).Якісні
показники роботи машин техніко-
технологічного модуля ТТМ-1П оці-
нювали за якістю первинного оброб-
лення (тріпання) тонкої й грубої
вовни (рис. 3) та перероблення їх
сумішки в товарну продукцію у виг-
ляді повстяного пласта (рис. 4) від-
повідно до норм технологічних
вимог.

За результатами виробничих випробувань складе-
но технічну характеристику й показники якості роботи
техніко-технологічного модуля ТТМ-1П та його основ-
них складових частин (табл. 2).

Як бачимо з одержаних даних (рис. 3 та табл. 2),
основні машини створеного техніко-технологічного
модуля ТТМ-1П за результатами виробничих випробу-
вань мають задовільні експлуатаційно-технологічні
показники, стійко виконують технологічні процеси за
призначенням й забезпечують: малогабаритна маши-
на тріпальна МТ-001А-12 – ступінь видалення бруду із
забрудненої овечої вовни в межах 41,52-41,76 % при
технологічній нормі не менше 40%, малогабаритна
плитно-валяльна машина ПВМ-1 виробництво повстя-
ного пласта з середньою щільністю 100-160 кг/м3 за
технологічної норми 140-180 кг/м3.

Рис. 1 – Техніко-технологічний модуль ТТМ-1П: 1 – тріпаль-
на машина 2БТМ-470, 2 – плитно-валяльна машина ПВМ-1, 

3 – шар вовни, 4 – піддон, 5 – зволожувальний пристрій, 
6 – верхня плита з рифлями, 7 – вібродвигун

Рис. 2 – Основні машини техніко-технологічного модуля ТТМ-1П: а – машина 
тріпальна МТ-001А-12, б – плитно-валяльна машина ПВМ-1

Рис. 3 – Кінетика зміни забрудненості овечої вовни в процесі тріпання: 
а – вовна тонка, б – вовна груба

№
зп Назва Воло -

гість, %

Забрудненість, %
Вовняний

жир, %
Вихід

чистої
вовни, %

Рослинні
домішки Бруд

1 Вовна тонка
(вихідна) 16,28 4,28 11,86 12,56 83,72

2 Вовна груба
(вихідна) 15,65 6,25 13,02 4,46 84,35

3 Вовна тонка
(розтріпана) 14,67 1,24 8,16 12,48 85,33

2 Вовна груба
(розтріпана) 13,56 3,66 7,61 3,38 86,54

3 Сумішка 48,56 2,65 7,58 3,36 51,44

4 Повстяний
пласт 14,08 1,90 7,52 3,32 85,92

Таблиця 1
Характеристика вихідної сировини та товарної продукції
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Висновки.
Аналізуючи вищевикладене, можна зробити такі виснов-
ки:

1. Створений техніко-технологічний модуль ТТМ-
1П при реалізації розробленої в ІМТ НААН механізова-
ної технології первинного оброблення (тріпання) та
перероблення (валяння) грубої овечої вовни в повсть
забезпечує за продуктивності 1,65 кг/год і споживаної
потужності 0,25-0,65 кВт виробництво повстяного
пласта з середньою щільністю 100-160 кг/м3 при тех-
нологічній нормі 140-180 кг/м3.

2. Економічний ефект від впро-
вадження у виробництво технології
та техніко-технологічного модуля
ТТМ-1П на базі ПП «Романцов І. М.»
(м. Запоріжжя) становить 8,7
грн/пласт.

3. Отримані результати свідчать
про високу ефективність і перспек-
тивність застосування у місцях сиро-
винної бази розробленої технології
первинної обробки та переробки
незатребуваної овечої вовни в утеп-
лювальні матеріали.
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Аннотация. Приведены результаты производ-
ственных испытаний технико-технологического моду-
ля ТТМ-1П при механизированной первичной обра-
ботке и переработке грубой шерсти в утеплитель
животноводческих помещений по технологии ИМЖ
НААН на базе частного предприятия «Романцов И.М.».

Summary. Presented results of production tests of
technical and technological module TTM -1P for mecha-
nized primary treatment and processing of rough wool in
insulation of livestock buildings by technology of IMAH
NAAS based on private enterprise "Romantsov I. M.".
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Рис. 4 – Динаміка перероблення вихідної сировини в товарну продукцію:
а – вихідна сировина, б – розпушена вовна, в – повстяні пласти

№
зп Показник

Значення показника

технологічні
вимоги

випробуван-
ня

1 Технічна характеристика
ТТМ-1П

1.1 Продуктивність, кг/год не менше 1,5 1,65

1.2 Установлена потужність, кВт не більше 3,0 2,1

1.3 Маса, кг не більше 460 440

1.4 Питома матеріаломісткість,
кг . год/кг не більше 307 266,67

1.5 Питома енергоємність, 
кВт . год/кг не більше 2,0 1,27

1.6 Витрати води на зволоження
1 кг вовни, л не більше 1,5 1,0-1,2

2 Технічні дані основних
машин ТТМ-1П

2.1 Машина тріпальна 
МТ-001А-12:

- продуктивність, кг/год не менше 100 125

- установлена потужність, кВт не більше 2,2 1,85

- габарити, мм 2000х1500х1250 1850х810х1150

- маса, кг не більше 400 400

2.2 Плитно-валяльна машина
ПВМ-1:

- продуктивність, кг/год не менше 1 1,65

- установлена потужність, кВт
- частота коливання плити,
удар./хв   
- середня тривалість вироб-
ничого циклу, хв

не більше 0,25

1610-2775

до 60

0,25-0,65

2498 

40

- габарити, мм 1200x680x980 1200x680x980

- маса, кг не більше 180 72,7

3 Показники якості роботи
ТТМ-1П:

3.1 Ступінь видалення бруду, % не менше 40 41,52-41,76

3.2 Щільність повстяного пласта,
кг/м3 від 140 до 180 100-160

Таблиця 2
Технічна характеристика й показники якості роботи 

техніко-технологічного модуля ТТМ-1П та його основних
складових частин


