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УДК 631.363

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРИГАЛЬНОЇ МАШИНКИ

І.І. Ревенко, доктор технічних наук, професор
К.Д. Веселівський, інженер
Національний університет біоресурсів i природокористування України

Запропоновано нове технічне рішення застосування стригальної 
машинки ротаційного типу. Нова стригальна машинка забезпечує під-
вищення ефективності процесу стрижки овець.

Ключові слова: стрижка, машинка, ніж, гребінка, притискний 
механізм, привід.

Актуальність роботи. У сучасній практиці стрижки тва-
рин, зокрема овець, застосовують стригальні машинки (на-
приклад МСО-77Б, МСУ-200А), ніж різального апарата яких 
виконує зворотно-поступальний рух. Такий характер руху 
створює цілий ряд недоліків. Так, повна зупинка ножа при 
кожному ході в крайніх положеннях спричиняє втрати енер-
гії, вібрацію та зниження довговічності машинки, зниження 
якості стрижки. У зв’язку з відзначеним виникає доцільність 
в удосконаленні процесу та технічних засобів стрижки овець.

Мета роботи – підвищення ефективності процесу стриж-
ки, надійності роботи стригальної машинки та спрощення її 
технічного обслуговування.

Результати роботи. Запропонована стригальна машинка 
(рис.1 та рис.2) [1] має дисковий різальний апарат ротаційно-
го типу. Механізм передачі вмонтований у корпус, до якого 
приєднано електродвигун. Різальні кромки зубців дискового 
ножа виконано за формою дуги ексцентричного кола чи лога-
рифмічної спіралі, чим забезпечується рівномірний критичний 
момент різання. У відомих конструкціях машинок [2, 3] крі-
плення гребінки здійснюється безпосередньо до корпусу, що 
ускладнює регулювання і контроль положення гребінки віднос-
но ножа, зняття і установлення різальної пари при загостренні.

Нами розроблено конструкцію машинки, в якій між кор-
пусом і гребінкою встановлено підпірну пластину (рис. 3) з 
напрямними 10, за допомогою яких остання з одного боку 
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з’єднана з корпусом, а з протилежного боку в напрямні вхо-
дить гребінка і фіксується ними від поперечного зміщення, 
крім того, підпірна пластина має підп’ятник (виїмку) 8, в який 
входить цапфа осі ножа.

Рис.1. Принципова схема стригальної машинки ротаційного типу:
1 – електродвигун, 2 – корпус, 3 – гвинти, 4 – конічний вал-шестерня, 5 – 

підшипники, 6 – притискна головка, 7 – вісь, 8 – конічне колесо, 9 – шпонка, 
10 – дисковий ніж, 11 – гребінка, 12 – притискна пластина, 13 – гвинти

Рис.2. Загальний вигляд стригальної машинки ротаційного типу

Рис.3. Підпірна пластина

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Вдосконалена стригальна машинка ротаційного типу 
складається з корпусу 1, в якому на підшипниках 2 розміще-
но вал з ведучою конічною шестернею 3. Ведене колесо 4 та 
дисковий ніж 5 жорстко встановлені на осі 6. Вісь 6 верхнім 
кінцем знаходиться в підшипнику корпуса 1 та упирається у 
віджимну головку 7, а нижнім кінцем – у підп’ятник 8 підпір-
ної пластини 9. Підпірна пластина 9 кріпиться до корпусу 1 за 
допомогою напрямних 10 і фіксується гвинтами 11. Гребінка 
12 також встановлена в напрямних 10 підпірної пластини 9 та 
кріпиться до неї гвинтами 13.

Машинка працює таким чином. Крутний момент від елек-
троприводу за допомогою конічної передачі 3 і 4 передаєть-
ся на дисковий ніж 5. Різальні кромки ножа взаємодіють із 
зубцями гребінки 12, що дозволяє зрізувати вовну при руч-
ному переміщенні машинки стригалем вздовж тіла тварини. 
Регулювання притискання ножа до гребінки (робочий зазор 
між різальною парою) здійснюється за допомогою притискної 
головки 7.

Наявність підпірної пластини спрощує зняття і встанов-
лення ножа та гребінки при технічному обслуговуванні (за-
гостренні) різальної пари, а фіксація гребінки в напрямних 
підпірної пластини усуває потребу в регулюванні положення 
гребінки відносно ходу ножа. Для цього в притискній пластині 
та гребінці зроблено отвори з пазами.

 а б

Рис.4. Різальна пара стригальної машинки ротаційного типу:
а – гребінка, б – дисковий ніж
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Висновки. Раціональний режим (ковзне різання) різально-
го апарата (рис. 4) дозволяє зменшити споживану потужність 
на процес стрижки овець [4, 5]. Заміна зворотно-поступально-
го ріжучого апарата на ротаційний дає змогу звести до мініму-
му вібрації та їх шкідливий вплив на стригаля і вівцю. Все це 
створює передумови для підвищення продуктивності праці, 
зменшення енергозатрат на технологічний процес, підвищити 
надійність і довговічність стригальної машинки.

Оцінку ефективності удосконаленої машинки проведено 
в порівнянні з серійною МСУ-200.
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