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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ НАПРУЖЕННЯ У 

ВУЗЬКІЙ СТРІЧКОВІЙ ПИЛЦІ ПІД ЧАС ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ 

Описано результати експериментального дослідження. Отримано рівняння 

регресії, яке характеризує зміну напруження у стрічковій пилці залежно від 

величини напруження попереднього натягу, ширини полотна пилки та висоти 

пропилу. 
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Під час пиляння деревини початково створене напруження натягу 0   в 

полотні стрічкової пилки не залишається сталим. Згідно з [1], від дії сил опору 

різанню в полотні стрічкової пилки виникають коливання деформацій. Ці 

коливання спричиняють зміну напруження початкового натягу в полотні пилки, 

тому впливатимуть на динамічну стійкість інструмента. У теоретичному 

дослідженні [2] установлено залежність динамічної стійкості вузької стрічкової 

пилки від низки чинників. Однак, на сьогодні не відомо, як позначатимуться 

різні чинники на зміні напруження початкового натягу. Тому потрібно 

експериментально дослідити, як змінюється величина напруження натягу 

залежно від різних чинників, що дасть змогу інтенсифікувати процес 

розпилювання деревини вузькими стрічковими пилками, коригуючи початкові 

величини чинників. 

Щоб установити, як змінюється величина напруження у вузькій стрічковій 

пилці під час пиляння деревини, виконано експерименти з трьома чинниками. 

На підставі результатів теоретичного дослідження [2] та попередніх дослідів 

змінні чинники в експерименті вибрано такі: величина напруження 

попереднього натягу 0 ; ширина полотна пилки 1B ; висота пропилу прh .  

Досліджували зміну величини напруження у вузькій стрічковій пилці на 

експериментальній установці в умовах виробництва за розробленою методикою 

[3]. Експериментальну  установку створено на базі стрічкопилкового верстата 

СПВ-960. Верстат дообладнано пристроєм та вимірювальною апаратурою. За 
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допомогою пристрою під час розпилювання деревини вимірювали згинальні 

коливання осі тяжного шківа, які за характером та величиною близькі до 

коливання стрічкової пилки. Ці коливання переводили в електричний сигнал, 

який тарували, оцифровували та записували в текстовий файл.  

Апріорі прийнято, що три зазначені чинники взаємопов’язані й 

досліджуваний процес можна з достатньою точністю описати поліномом 

другого порядку. У такому разі математична модель процесу відповідно до [4] 

має вигляд: 
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де   y – значення вихідного параметра; b0 – вільний член рівняння регресії; bi, bii, 

bij – коефіцієнти, які виражають ефекти І і ІІ порядку та парні взаємодії; xі, xj – 

незалежні змінні. 

Ділянку визначення та рівні ділянки інтересу чинників вибрано, 

ураховуючи теперішні рекомендації щодо величини попереднього натягу пилки 

та максимальної величини зточування полотна пилки під час її підготовляння 

[5] (табл. 1). Верхній рівень варіювання висоти пропилу 300 мм взято, виходячи 

з умови забезпечення різання за мінімального попереднього натягу 150 МПа, 

який установлено експериментально, та постійної швидкості подачі. 

Під час досліджування вузькою стрічковою пилкою марки Forteh 

розпилювали ялинові заготівки. Розміри заготовок  – 1001501000 мм; 

2001501000 мм; 3001501000 мм. Вологість деревини – %1412 W . Зубці 

пилок розведено через один нерозведений зубець. Швидкість різання 

дорівнювала м/c28v , подача на зубець – мм02,0zS . 

Табл. 1. Змінні фактори та умови їх варіювання 

Фактори 

Рівні варіювання 
Інтервал 

варіювання 
Нижній 

( – ) 

Основний 

( 0 ) 

Верхній 

( + ) 

х1 – попередній натяг σ0, МПа 150 200 250 50 

х2 – ширина полотна B1, мм 28,3 35,7 43,1 7,4 

х3 – висота пропилу hпр, мм 100 200 300 100 
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Формули, які пов’язують нормалізовані та натуральні позначення змінних 

чинників, мають вигляд: 
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Щоб уникнути систематичних помилок від впливу детермінованих 

неконтрольованих вхідних чинників, перед експериментом, згідно з [6], 

рандомізували досліди застосовуючи таблиці випадкових чисел [7]. 

Послідовність дослідів за рандомізацією наведено в табл. 2. 

Табл. 2. Матриця планування експерименту в нормалізованих позначеннях 

№ 

дос-

ліду 

Послі-

довність 

проведення 

трьох 

повторних 

дослідів 

х1 x2 х3 

№ 

дос-

ліду 

Послі-

довність 

проведення 

трьох 

повторних 

дослідів 

х1 x2 х3 

1 5, 11, 23 –1 –1 –1 8 25, 31, 33 +1 +1 +1 

2 22, 24, 41 +1 –1 –1 9 2, 13, 19 –1 0 0 

3 9, 28, 32 –1 +1 –1 10 1, 17, 34 +1 0 0 

4 21, 36, 39 +1 +1 –1 11 3, 10, 29 0 –1 0 

5 4, 15, 27 –1 –1 +1 12 18, 26, 37 0 +1 0 

6 7, 14, 20 +1 –1 +1 13 12, 35, 38 0 0 –1 

7 6, 8, 30 –1 +1 +1 14 16, 40, 42 0 0 +1 

 

До чотирнадцяти дослідів ортогональної частини плану на додаток робили 

три досліди за режимів, що відповідають основному рівню. Ці додаткові три 

досліди потрібні, щоб перевірити гіпотезу адекватності. Виконували 

експеримент відповідно до матриці планування дослідів (див. табл. 2). 

Як приклад результатів дослідження на рис. 1 наведено отриманий графік 

зміни напруження натягу в полотні пилки під час пиляння деревини. Величина 

напруження попереднього натягу дорівнювала МПа,2000    ширина полотна 

пилки – мм,7,351 B  висота пропилу – мм.100пр h
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Отримані експериментальні дані 

обробляли на ЕОМ за допомогою 

програми KoefRR 5.0, яку розроблено 

на кафедрі деревообробного облад-

нання та інструментів НЛТУ України 

на основі методики, згідно з [4]. 

Після програмного оброблення 

результатів експериментального 

дослідження одержано значення 

коефіцієнтів регресії. Рівняння 

регресії (в нормалізованих позначеннях факторів) для зміни 0  напруження 

натягу в полотні пилки залежно від чинників під час розпилювання деревини на 

горизонтальному стрічкопилковому верстаті має вигляд: 

.2,19632,64541,6563521,13,1376

1,37907,30638,1256,505,936202
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        (1) 

Адекватність отриманих результатів підтверджено обчисленням F-

критерію Фішера. 

Аналізуючи рівняння регресії в нормалізованих позначеннях чинників, 

можна зробити такі висновки. 

На величині зміни 0  за рівнянням (1) з усіх досліджуваних чинників 

найбільше позначається величина ширини полотна пилки 1B  ( 125,82 b ), 

трохи менше – висота пропилу прh  ( 3063,73 b ) і найменше – величина 

напруження попереднього натягу 0  ( 505,61 b ). Залежність 0  від 

чинників 0 , 1B  та прh  у досліджуваних межах має нелінійний характер, 

оскільки 379,111 b ; 1376,322 b ; 521,133 b . 

На величині зміни напруження у полотні пилки найбільше позначається 

сумісний вплив  напруження  попереднього  натягу  0   і  висоти  пропилу  прh  

( 6454,213 b ). Менше позначається на величині 0  сумісний вплив ширини 

 

Рис. 1. Зміна напруження в полотні 

стрічкової пилки під час пиляння 

деревини 
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полотна пилки з висотою пропилу ( 1963,223 b ), найменше – сумісний вплив      

0     з   прh
 
 ( 6563,113 b ). 

Результати дослідження зміни напруження в полотні пилок різної ширини 

під час пиляння деревини за рівнянням регресії зображено на рис. 2.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2.  Зміна  напруження  в  

полотні  пилки  під час пиляння 

деревини: а – мм3,281 B ; б – 

мм7,351 B ; в – мм1,431 B ; 1 – 

МПа1500  ; 2 – МПа2000  ; 3 – 

МПа2500   

 

 

Отже, під час пиляння деревини пилками різних ширин, зі збільшенням 

висоти пропилу від 100 до 300 мм величина напруження в полотні пилки 

зростає. До того ж це зростання інтенсивніше для вужчих пилок. З графіків 

видно,  що для пилок, в яких мм3,281 B   (рис. 2, а), 0  зростає на 

%1,359,6  , коли мм7,351 B  (рис. 2, б) – на %02,254 , якщо мм1,431 B  

(рис. 2, в) – на %.1,195,3    

Відтак, виявлено, що за всіх однакових умов пиляння деревини 

напруження в полотні вужчої пилки змінюється на більшу величину ніж у 

ширших. 

Висновки 

Експериментально досліджено зміну напруження в полотні стрічкової 

пилки від трьох чинників: напруження попереднього натягу; ширини полотна 
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пилки та висоти пропилу. Отримано рівняння регресії, яке дає змогу 

характеризувати вплив зазначених чинників на зміну напруження у полотні 

пилки під час пиляння деревини. 
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Пилипяк А. Б., Дзюба Л. Ф., Ребезнюк И. Т. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В УЗКОЙ 

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЕ ВО ВРЕМЯ ПИЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

Описаны результаты экспериментального исследования. Получены 

уравнения регрессии, которое характеризует изменение напряжения в 

ленточной пиле в зависимости от величины напряжения предварительного 

натяжения, ширины полотна пилы и высоты пропила. 

Ключевые слова: ленточная пила, планирование эксперимента, уравнение 

регрессии. 

 

Pylypyak A. B., Dzyuba L.F., Rebeznyuk І. T. EXPERIMENTAL STUDY OF 

VOLTAGE CHANGES IN THE NARROW BAND SAW DURING SAWING 

WOOD 

We describe the experimental results. We obtain the regression equation, which 

describes the change in voltage in the band saw, depending on the voltage pre-

tensioners, width and height of the saw blade kerf. 

Keywords: band saw, the planning of the experiment, the regression equation. 


