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Незначний вплив 1 %-них розчинів на кислотність поверхні деревини 
зумовлений деякою буферною ємністю компонентів деревини. Тобто компо-
ненти деревини можуть взаємодіяти з речовиною, використаною для оброб-
лення деревини, зменшуючи її концентрацію в розчині і, відповідно, активу-
ючу здатність розчину. Зокрема, концентрація натрій карбонату може змен-
шуватися внаслідок реакцій з вільними жирними, смоляними й уроновими 
кислотами деревини. 

2R – CООН + Na2CO3 → R – CООNa + Н2О + СO2 
де R – залишки жирних, смоляних і уронових кислот. 

Йони гідрогену, що генеруються при гідролізі сульфату алюмінію і 
дисоціації оцтової кислоти, зумовлюючи кисле середовище їх розчинів, мо-
жуть взаємодіяти з аніонами уронових кислот: 

R – COO– + H+→R – COOH. 
Висновки. Збільшення концентрації та витрати модифікаторів алюмі-

ній персульфату (Al2(SO4)3), пероксиду водню (Н2O2),, та оцтової кислоти 
(СН3СОOН) у всіх випадках призводить до збільшення кислотності обробле-
ної поверхні (зменшення значення рН). Використання ж натрій карбонату 
(Na2CO3), навпаки, призводить до зменшення кислотності (збільшення зна-
чення рН). 

Незначного підвищення кислотності поверхні лущеного шпону можна 
досягнути після оброблення його 3 %-ною оцтовою кислотою (СН3СОOН) 
(рН=5,33), порівняно із 3 %-ми алюміній персульфатом (Al2(SO4)3) та перок-
сидом водню (Н2O2), для яких значення рН встановлюються майже на одному 
рівні 5,85 та 5,93 відповідно (для витрати модифікаторів 30 г/м2). 

Оброблення поверхні шпону натрій карбонатом (Na2CO3) (концентра-
ція 3 %, витрата 30 г/м2) дає змогу збільшити значення рН (зменшити кислот-
ність) його поверхні до 8,21, порівняно з необробленою поверхнею, для якої 
рН становить 6,40. 

Для зміни кислотності поверхневого шару деревини доцільно вико-
ристовувати щонайменше 2 %-ні розчини модифікувальних речовин. 
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Нощенко Г.В., Тимик Д.В. Влияние модифицирования лущеного 
шпона на рН его поверхности 

Исследовано влияние модифицирования лущеного шпона на рН его поверхнос-
ти. Установлена возможность изменения кислотности поверхности лущеного шпона 
его активированием разного рода химическими модификаторами. 

Ключевые слова: адгезия, инактивированный слой, активирование, рН повер-
хности. 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1 

3. Технологія та устаткування лісовиробничого комплексу 129 

Noshchenko G.V., Tymyk D.V. The influence of modification of rotary-
cut veneer on pH of its surface 

The influence of modification of rotary-cut veneer on pH of its surface was investi-
gated. The possibility of change in acidity of the veneer's surface by activation with the 
different chemical modifiers was established. 
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ПІД ЧАС ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ 
Описано результати експериментального дослідження. Отримано рівняння рег-

ресії, 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 0σ  
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 впливають на динамічну стійкість інструмента. У теоретичному 
дослідженні [2] установлено залежність динамічної стійкості вузької стрічко-
вої пилки від низки чинників. Однак на сьогодні не відомо, як позначати-
муться різні чинники на зміні напруження початкового натягу. Тому потріб-
но експериментально дослідити, як змінюється величина напруження натягу 
залежно від різних чинників, що дасть змогу інтенсифікувати процес розпи-
лювання деревини вузькими стрічковими пилками, коригуючи початкові ве-
личини чинників. 

Щоб установити, як змінюється величина напруження у вузькій стріч-
ковій пилці під час пиляння деревини, виконано експерименти з трьома чин-
никами. На підставі результатів теоретичного дослідження [2] та попередніх 
дослідів змінні чинники в експерименті вибрано такі: величина напруження 
попереднього натягу 0σ ; ширина полотна пилки 1B ; висота пропилу прh . 

Досліджували зміну величини напруження у вузькій стрічковій пилці 
на експериментальній установці в умовах виробництва за розробленою мето-
дикою [3]. Експериментальну установку створено на базі стрічкопилкового 
верстата СПВ-960. Верстат дообладнано пристроєм та вимірювальною апара-
турою. За 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 електрич-
ний сигнал, який тарували, оцифровували та записували в текстовий файл. 
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Апріорі прийнято, що три зазначені чинники взаємопов'язані й дослі-
джуваний процес можна з достатньою точністю описати поліномом другого 
порядку. У такому разі математична модель процесу відповідно до [4] має та-
кий вигляд: 

3 3 3
2

0
1 1 1 3

,i i ii i ij i j
i i i j

y b b x b x b x x
= = ≤ < ≤

= + + +∑ ∑ ∑  

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, урахо-
вуючи 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 роз-
пилювали ялинові заготівки. Розміри заготовок – 100×150×1000 мм; 
200×150×1000 мм; 300×150×1000 мм. Вологість деревини – 12 14 %W = − . 
Зубці пилок розведено через один нерозведений зубець. Швидкість різання 
дорівнювала 28 м/cv = , подача на зубець – 0,02zS мм= . 

Табл. 1. Змінні фактори та умови їх варіювання 
Рівні варіювання Фактори 

нижній (–) основний (0) верхній (+) 
Інтервал 

варіювання
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 

Формули, які пов'язують нормалізовані та натуральні позначення 
змінних чинників, мають вигляд: 

0 1 пр
1 2 3

200 35,7 200; ; .
50 7,4 100

B hx x xσ − − −
= = =  

Щоб уникнути систематичних помилок від впливу детермінованих не-
контрольованих вхідних чинників, перед експериментом, згідно з [6], рандо-
мізували досліди, застосовуючи таблиці випадкових чисел [7]. Послідовність 
дослідів за рандомізацією наведено в табл. 2. 

Табл. 2. Матриця планування експерименту в нормалізованих позначеннях 
№ дос-
ліду 

Послідовність проведення 
трьох повторних дослідів х1 x2 х3 

№ дос-
ліду 

Послідовність 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
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До 14 дослідів ортогональної частини плану на додаток робили три 
досліди за режимів, що відповідають основному рівню. Ці додаткові три дос-
ліди потрібні, щоб перевірити гіпотезу адекватності. Виконували експери-
мент відповідно до матриці планування дослідів (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 0 200 МПа,σ =  ши-
рина полотна пилки – 1 35,7 мм,B =  висота пропилу – пр 100 мм.h =  

 
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 дослі-
дження отримано значення коефіцієнтів регресії. Рівняння регресії (в норма-
лізованих позначеннях факторів) для зміни 0σ∆  напруження натягу в полотні 
пилки залежно від чинників під час розпилювання деревини на горизонталь-
ному стрічкопилковому верстаті має вигляд: 

2
0 1 2 3 1

2 2
1 2 1 3 2 32 3

20,9362 6,505 8,125 7,3063 1,3790
3,1376 1,521 1,6563 2,6454 2,1963 .

x x x x
x x x x x x x x

σ∆ = − − + − +

+ + + − −
 

Адекватність отриманих результатів підтверджено обчисленням F-
критерію Фішера. Аналізуючи рівняння регресії в нормалізованих позначен-
нях чинників, можна зробити такі висновки: 

1. На величині зміни 0σ∆  за рівнянням (1) з усіх досліджуваних чинників 
найбільше позначається величина ширини полотна пилки 1B  
( 2 8,125b = − ), трохи менше – висота пропилу прh  ( 3 7,3063b = ) і наймен-
ше – величина напруження попереднього натягу 0σ  ( 1 6,505b = − ). Залеж-
ність 0σ∆  від чинників 0σ , 1B  та прh  у досліджуваних межах має нелі-
нійний характер, оскільки 11 1,379b = − ; 22 3,1376b = ; 33 1,521b = . 

2. На величині зміни напруження у полотні пилки найбільше позначається 
сумісний вплив напруження попереднього натягу 0σ  і висоти пропилу 
прh  ( 13 2,6454b = − ). Менше позначається на величині 0σ∆  сумісний 
вплив ширини полотна пилки з висотою пропилу ( 23 2,1963b = − ), наймен-
ше – сумісний вплив 0σ  з прh  ( 13 1,6563b = ). 
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Результати дослідження зміни напруження в полотні пилок різної ши-
рини під час пиляння деревини за рівнянням регресії зображено на рис. 2. 

 
Отже, під час пиляння деревини пилками різних ширин, зі збільшен-

ням 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 1 28,3ммB =  (рис. 2, а), 0σ∆  зростає на 
6,9 35,1 %− , коли 1 35,7 ммB =  (рис. 2, б) – на 4 25,02 %− , якщо 1 43,1ммB =  
(рис. 2, в) – на 3,5 19,1 %.−  

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 полот-
ні стрічкової пилки від трьох чинників: напруження попереднього натягу; 
ширини полотна 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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Пилипьяк А.Б., Дзюба Л.Ф., Ребезнюк И.Т. Экспериментальное ис-
следование изменения напряжения в узкой ленточной пиле при пилении 
древесины 

Описаны результаты экспериментального исследования. Получено уравнение 
регрессии, которое характеризует изменение напряжения в ленточной пиле в зависи-
мости от величины напряжения предварительного натяжения, ширины полотна пилы 
и высоты пропила. 

Ключевые слова: ленточная пила, планирование эксперимента, уравнение рег-
рессии. 

Pylypyak A.B., Dzyuba L.F., Rebeznyuk І.T. Experimental study of vol-
tage changes in the narrow band saw during sawing wood 

the experimental results are described. Obtained 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. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ЛАНОК КЕРМОВОГО ПРИВОДА  
ТА ЇХ ПРИВ'ЯЗУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ДО РАМИ АВТОБУСА  

ІЗ ЗАЛЕЖНОЮ ПІДВІСКОЮ 
За опублікованими раніше формулами визначено оптимальні розміри окремих 

ланок кермового привода та його прив'язувальні розміри до рами автобуса А074, які 
забезпечують приблизну рівність кінематичних передатних чисел під час поворотів 
керованих передніх коліс вліво і вправо. 

Ключові слова: автобус, передня залежна підвіска, кермове керування, оптимі-
зація розмірів ланок кермового привода. 

Постановка проблеми. Під час проектування кермового привода не-
обхідно визначити оптимальні розміри його ланок та їх положення в просторі 
з метою забезпечити, зокрема, приблизну рівність кінематичних передатних 
чисел під час поворотів керованих коліс вліво і вправо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методику розрахунку роз-
мірів деяких ланок кермового приводу знаходимо в статтях [1, 2] Е. Гурфін-
келя. Він рекомендував [1] визначати довжину поздовжньої тяги привода за 
координатами центрів кульових пальців сошки та важеля поворотного кулака 
переднього керованого колеса, використовуючи відомі формули. Автор зап-
ропонував перевіряти графічним методом [2] правильність отриманих ре-
зультатів. У праці [3] Е. Гурфінкель посилався на формули, які зумовлюють 
рівність передатних чисел кермового привода під час поворотів керованих 
коліс вліво і вправо. Водночас він застерігав [4], що наведені рівняння надто 
складні для інженерних розрахунків, а їх спрощення може негативно позна-
читись на точності отриманих результатів. 


