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Здійснено обґрунтування необхідності вдосконалення технологічного обладнання для виготовлення скло-

пластикових труб, що викликано підвищенням їх попиту в різних галузях промисловості. З метою визначення 
головних чинників, що визначають собівартість та якість готової продукції, здійснено аналіз технологічного 
процесу виготовлення склопластикових труб методом намотування. Проведений аналіз основних етапів вироб-
ництва продукції даного типу дозволив визначити, що собівартість та якість склопластикових труб формується 
в трьох найбільш вагомих, тривалих та енергоємних процесах – процес намотування, процес полімеризації та 
процес механічної обробки. При цьому параметри фізичної та хімічної стійкості формуються на етапах намоту-
вання та полімеризації, а геометричні параметри – намотування та механічної обробки.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні через 

значне зношення існуючих трубопровідних систем 
у різних галузях промисловості виникає гостра не-
обхідність їх заміни на сучасні труби, що мають 
кращі експлуатаційні характеристики. У зв’язку із 
цим зростає попит на склопластикові труби, що 
викликано їх високою фізичною та хімічною стій-
кістю при відносно малій вазі. Таким чином, для 
виробників даного виду продукції відкриваються 
широкі ринки збуту, але при цьому виникає потре-
ба вдосконалення існуючого обладнання не лише з 
точки зору підвищення якості продукції, але й за-
безпечення можливості підвищення продуктивності 
та енергоефективності обладнання при виготовлен-
ні труб у широкому діапазоні типорозмірів на базі 
одного й того ж технологічного устаткування. 

Науковцями пострадянського простору [1–5] та 
закордонними дослідниками досить багато уваги 
приділяється підвищенню якості продукції завдяки 
вдосконаленню конструкцій окремих вузлів та сис-
тем. Але на даний час відсутній системний підхід 
до організації технологічного процесу з урахуван-
ням впливу чинників етапів виробництва на якість 
та економічну ефективність виробництва. 

Метою даної роботи є аналіз чинників, що ви-
значають якість продукції та економічну ефектив-
ність виробництва на всіх етапах технологічного 
процесу з виготовлення склопластикових труб. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пі-
двищення конкурентоздатності склопластикових 
труб досягається завдяки підвищенню якості проду-
кції, збільшенню продуктивності обладнання та 
зменшенню собівартості виробництва.  

Якість склопластикових труб – це параметри їх 
експлуатаційних характеристик (хімічна та фізична 
міцність) та точність геометричних розмірів, що 
залежать від використовуваних матеріалів та роботи 
технологічного обладнання.  

Продуктивність обладнання – кількість продук-
ції, випущеної за період, що залежить від параметрів 

обладнання, технологічних обмежень процесу виро-
бництва та типу–розміру труби. 

Собівартість – частина вартості, яка включає 
витрати виробництва на виготовлення й реалізацію 
продукції у грошовій формі. Собівартість виробни-
цтва склопластикових труб є сумою наступних 
складових: витрати на сировину та матеріали, що 
залежить від призначення виробу та коефіцієнту 
корисної дії (ККД) виробничого обладнання; накла-
дні витрати, що залежать від якості продукції та 
режимів роботи виробництва; заробітна плата, амо-
ртизація та ін. 

Для оцінки можливості вдосконалення процесу 
виробництва необхідно визначити чинники, що 
впливають на якість та вартість труб на різних ета-
пах технологічного процесу. Для цього потрібно 
вирішити наступні завдання: 

– визначити основні етапи технологічного 
процесу; 

– визначити особливості та параметри етапів 
виробництва. 

Процес виробництва склопластикових труб по-
лягає у просоченні стрічки на основі скловолокна 
полімерним в’яжучим розчином, що подається на 
оправку під час процесу намотування. Після досяг-
нення необхідної товщини та структури матеріалу 
відбувається затвердіння труби (полімеризація) та 
видалення оправки чи заготовки. При детальному 
аналізі виділяються п’ять основних етапів виробни-
цтва склопластикових труб. 

Етап перший – підготовка.  
Протікання етапу підготовки полягає у приготу-

ванні смоли (нагрів смоли та її компонентів до зада-
ної температури протягом 4–5 годин у термошафі 
потужністю 1,5 кВт) та отверджувача, а також про-
цесу транспортування оправки. 

Етап другий – намотування труби. 
Під час етапу намотування труби формується її 

тіло шляхом налаштування системи керування та 
перевірка працездатності обладнання. 



ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ  

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

273 

На рис. 1 зображено процес намотування труби, 
технологічне устаткування якого складається з на-
ступних основних частин: 1 – джерело живлення 
електропривода обертання оправки; 2 – електропри-
вод обертання оправки (11 кВт); 3 – оправка; 4 –
 джерело живлення електропривода пересування 
розкладника; 5 – електропривод пересування роз-
кладника (3 кВт); 6 – розкладник; 7 – бобіни зі скло-
волокном; 8 – джерело живлення камери попере-
днього прогріву скловолокна; 9 – камера попере-
днього прогріву скловолокна (1,5 кВт); 10 – джерело 
живлення ванни прогріву зв’язуючої речовини; 11 –
 ванна змочування скловолокна зв’язуючою речови-
ною; 12 – пристрій формування стрічки з компози-
ційного матеріалу; 13 – джерело живлення обігріва-

чів тіла труби; 14 – обігрівачі поверхні намотування 
труби на основі КМ (2 кВт на кожні 40 см труби).  

Залежно від цільового призначення склопласти-
кових труб до їх форми та структури ставляться різ-
ні вимоги – фізична та хімічна стійкість, форма 
профілю труби та допустимі значення відхилення 
від заданих параметрів. При цьому геометричними 
параметрами труби виступають її довжина L  
(рис. 1), внутрішній діаметр d (рис. 1) та товщина 
стінок s. Внутрішня структура формується завдяки 
узгодженості швидкості обертання оправки, на яку 
здійснюється намотування, та лінійної швидкості 
пересування розкладника, що дозволяє забезпечити 
необхідну точність кута армування α (рис. 1) при 
відвідній ширині стрічки b (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Технологічний етап процесу намотування труби 

 
Етап третій – полімеризація труби. 

Цей етап полягає у транспортуванні труби до каме-
ри полімеризації (рис. 2), що складається з наступ-
них частин: 1 – джерело живлення електропривода 
обертання оправки; 2 – електропривод обертання 
оправки; 3 – оправка; 4 – джерело живлення обігрі-
вачів тіла труби; 5 – обігрівачі поверхні тіла труби.  
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Рисунок 2 – Процес полімеризації  

склопластикової труби 

Після розташування оправки з намотаною тру-
бою в камері полімеризації відбувається безперервне 
обертанні труби (2,2 кВт) та її нагрів (4 кВт на кожні 
40 см труби), що триває протягом 3–8 годин залежно 
від геометричних параметрів труби, використовува-
них матеріалів та цільового призначення.  

Етап четвертий – механічна обробка труби.  
Після завершення процесу формування сформо-

ваної та полімеризованої труби здійснюється її тра-
нспортування до верстатів механічної обробки, де 
вона отримує свою остаточну форму. Структура 
технологічного обладнання зображена на рис. 3 та 
складається з наступних частин: 1 –джерело жив-
лення електропривода обертання оправки; 2 – елек-
тропривод обертання оправки; 3 – оправка; 4 – дже-
рело живлення електропривода повздовжньої подачі 
інструмента; 5 – електропривод повздовжньої пода-
чі інструмента; 6 – супорт станка обробки склоплас-
тикового виробу; 7 – джерело живлення електро-
привода поперечної подачі інструмента; 8 – елект-
ропривод поперечної подачі інструмента; 9 – меха-
нізм поперечної подачі інструменту; 10 – інструмент 
обробки поверхні склопластикової труби.  
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Рисунок 3 – Процес механічної обробки труби 

 
Етап п’ятий – розділення оправки та труби.  
Цей етап полягає у розділенні оправки та готової 

труби на спеціальному устаткуванні, що завершу-
ється їх транспортуванням до місць зберігання. 

Результати оцінки розподілення величини енер-
говитрат та тривалості етапів процесу виробництва 
склопластикових труб зведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Основні етапи виготовлення 

склопластикових труб 

Етапи виготовлення  
склопластикових труб 
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1. Підготовка 
1.1 Приготування смоли та отверджу-
вача 1 18,6 

1.2 Транспортування оправки  0,2 1,4 
2. Намотування труби 

2.1 Налаштування системи керування 
та введення параметрів труби 0,01 1,1 

2.2 Намотування труби 31,8 23,4 
3 Полімеризація труби 

3.1 Транспортування труби до камери 
полімеризації 0,2 1,1 

3.2 Процес полімеризації труби 55,2 32,7 
4 Механічна обробка труби 

4.1 Транспортування труби до облад-
нання механічної обробки труби  0,2 1,1 

4.2 Механічна обробка заготовки  
труби 11,2 18,6 

5 Розділення оправки та труби, їх транспортування 
5.1 Зняття труби з оправки  0,01 0,5 
5.2 Транспортування оправки та гото-
вої труби до місця зберігання 0,2 1,4 

Послідовний аналіз етапів виробництва дозволив 
визначити наступні особливості технологічного 
процесу: 

– майже всі етапи виробництва супроводжу-
ються споживанням електроенергії, але найбільш 
тривалими та енергоємними виступають процеси 
намотування (31,8 % всіх енерговитрат і 23,4 % часу 
виробництва), полімеризації (55,2 % всіх енерговит-
рат і 32,7 % часу виробництва) та механічної оброб-
ки (11,2 % всіх енерговитрат і 18,6 % часу виробни-
цтва); 

– якість труб визначається підготовкою ви-
тратних матеріалів (1.1, табл. 1), процесом намоту-
вання труби заданої конфігурації (2.2, табл. 1), ре-
жимом процесу полімеризації (3.2, табл. 1) та точно-
сті остаточної механічної обробки заготовки 
(4.2, табл. 1); 

– низька точність формування геометричних 
розмірів компенсується процесом механічної оброб-
ки, але призводить до надлишкового використання 
витратних матеріалів, збільшення часу та енергови-
трат процесів полімеризації, транспортування, а та-
кож механічної обробки;  

– отримані результати показали, що собівар-
тість та якість продукції формується в трьох най-
більш вагомих, тривалих та енергоємних процесах – 
процес намотування, процес полімеризації та процес 
механічної обробки. При цьому параметри фізичної 
та хімічна стійкості формуються на етапах 2 та 3 
(табл. 1), а геометричні параметри – 2 та 4; 

– збільшення точності труби на етапі намоту-
вання дозволяє зменшити перевитрати композицій-
них матеріалів, зменшити витрати електроенергії та 
час процесу полімеризації, зменшити час роботи 
обладнання під час механічної обробки. Але підви-
щення якості етапу намотування супроводжується 
зниженням продуктивності та енергоефективності 
роботи обладнання. 

ВИСНОВКИ. Проведений аналіз дозволяє зроби-
ти висновок, що собівартість та якість склопласти-
кових труб формується в трьох найбільш вагомих, 
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тривалих та енергоємних процесах – процес намоту-
вання, процес полімеризації та процес механічної 
обробки. При цьому параметри фізичної та хімічна 
стійкості формуються на етапах намотування та по-
лімеризації, а геометричні параметри – намотування 
та механічної обробки.  
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COMPONENTS OF COST AND QUALITY PRODUCTION OF FIBERGLASS PIPES 

O. Leshchuk, A. Gladyr  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: leshchuk_oleksiy@mail.ru 
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Technical University of Košice 
Park Komenského, Košice, 04001, Slovak Republic 
The justification of the need to improve the technological equipment for the manufacture of GRP pipes, which is 

caused by the increase of demand in various industries was perfomed. The analysis of the process of manufacturing 
fiberglass pipes winding method, in order to determine the main factors that determine the cost and quality of the 
finished product was carried. The value of the cost and quality of GRP pipe is formed during the three most significant, 
long-lasting and energy-intensive stages (the process of winding the polymerization process and machining process) 
was determined. Physical and chemical parameters of the stability formed of winding and polymerization phases, the 
geometric parameters formed of winding and mechanical treatment stages was determined.  

Кey words: automation, filament winding, fiberglass, pipe manufacturing 
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