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В даній доповіді запропонована методика аналітичної оцінки силових 

енергетичних показників процесу двохпідпорного різання стебел кукурудзи в 
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Постановка проблеми. Процес різання являє собою особливий вид 

подрібнення і тому підпорядкований загальним законам руйнування матеріалів 

під дією зовнішніх сил, які перевищують сили молекулярного зчеплення. Однак 

цей процес має свої специфічні особливості, які більш повно відображаються в 

теорії різання лезом. У теорії подрібнення різанням розглядають два комплекси 

питань, які включають питання поєднання теорії процесу різання лезом, що 

вивчає вплив різних факторів на величину кута заточування ножа і 

енергоємність процесу подрібнення [2]. 



Недостатнє подрібнення листостеблової маси призводить до того, що вона 

не може бути використана в якості кормів, а також зменшує її мінеральну 

цінність – в якості біодобрив. В свою чергу інтенсивна механічна дія робочих 

органів стеблеподрібнювальних машин на сировину може призводити до втрат 

нативних властивостей стебел кукурудзи і навіть до їх фізико-хімічної 

деструкції [3, 4]. Подрібнена листостеблова маса, отримана за допомогою таких 

машин має рихлу консистенцію, а готовий продукт має незадовільні 

органолептичні показники. Тому при конструюванні кукурудзо- та 

силосозбиральних машин потрібно враховувати гібридне походження рослин і 

його складну фізико-хімічну будову. У зв'язку з цим робочі органи 

подрібнювальних апаратів повинні мати геометричні параметри і забезпечувати 

такі режими подрібнення, які б не впливали на хімічний склад сировини і 

подрібнювали її високоякісно, з необхідним ступенем дисперсності та з 

мінімальними затратами енергії. 

Значна частина енергії, яка витрачається на процес подрібнення, 

розсіюється в продукті і перетворюється у теплоту, яка провокує підвищене 

затуплення різальної кромки. Тому розробка подрібнювальних апаратів має 

проводитись на підґрунті детальних досліджень процесів різання стебел 

кукурудзи з урахуванням діючих силових та енергетичних показників. 

Мета досліджень полягає в аналітичній оцінці енергетичних показників 

двохпідпорного різання стебел кукурудзи, зокрема в інтегрованому 

подрібнювальному апараті, і визначення напрямів подальшого удосконалення 

робочих органів подрібнюючих машин для зменшення енергоспоживання і 

забезпечення високої якості вихідної продукції. 

Аналіз останніх досліджень. Теорію різання лезом розробив академік 

Горячкін В.П., подальший розвиток вона отримала в працях Желіговского В.А., 

Резніка М.Е., а також у роботах інших учених. 

При оцінці способу подрібнення і конструкції робочих органів 

подрібнювальних апаратів насамперед слід враховувати фізико-механічні 

властивості подрібнювальних матеріалів та вибирають такі способи впливу на 



матеріал, при його руйнування може бити досягнуто при найменших 

навантаженнях і витраті енергії. 

По лінії контакту леза з шаром перерізаного матеріалу виникають досить 

високі контактні нормальні руйнуючі навантаження. У цьому випадку грані 

клина, які називаються фасками, істотного впливу на процес різання не 

створюють. Горячкін В.П. встановив, що в процесі різання лезом вирішальне 

значення має ковзний рух ножа, так як він помітно знижує межу нормального 

тиску на матеріал, який необхідний для процесу різання, і забезпечує більш 

чистий зріз. Проникнення ножа в шар матеріалу при наявності бокового руху 

пояснюється впливом низки чинників, найважливішим є кут заточування ножа 

(леза) [6]. 

З аналізу умов різання лезом основне значення мають такі параметри 

режиму, як нормальний тиск ножа на матеріал, боковий ковзний рух ножа і 

кінематична трансформація кута заточки. Кут заточування ножа задається від 

подрібнюваного матеріалу. За даними Єфремова М.Г. приріст сили різання по 

мірі затуплення ножа при роботі з подрібнювальної культурою, з малими кутами 

заточки робочих органів менше, ніж з великими. Аналізуючи експериментальні 

дані, він прийшов до висновків, чим менший кут заточування, тим менше 

змінюється зусилля різання від гостроти. Кут заточування вибираєте такий, при 

якому лезо залишається досить стійким до зламу, тривалий час зберігає свою 

гостроту, а зусилля залишається рівним мінімуму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, які присвячені процесів різання 

органічних матеріалів [1, 6] показує, що більшість з них направлені на 

оптимізацію загальних енергетичних показників процесу для конкретних умов 

роботи подрібнюючих апаратів. Разом з тим установлено [2, 3, 4, 5], що 

складний процес різання органічних матеріалів можна розділити на ряд більш 

простих: руйнування структури сировини, деформування продукту в зоні 

різання, тертя інструментів між собою і по сировині та ін. Тому системне 

вивчення основних елементарних складових процесу різання сприятиме 

поглибленню знань в області біологічної сировини і більш цілеспрямованій 



роботі над створенням та удосконаленням подрібнювальних апаратів з метою 

впровадження енергозберігаючих технологій приготування високоякісної 

подрібненої листостеблової маси. 

Методика досліджень ґрунтується на аналітичному узагальненні знань з 

областей фізики твердого тіла, фізико-хімічної механіки матеріалів, теорії 

різання органічних і синтетичних матеріалів для оцінки впливу вагомих 

чинників на енергетичні показники різання листостеблової маси. 

Результати досліджень. В процесі подрібнення листостеблової маси 

кукурудзи до різальних органів машини безперервно підводиться енергія від її 

приводу. Таким чином, у локальну область взаємодії ножа і продукту 

підводиться зовнішня сила і таку систему «ніж-стебло» не можна вважати 

замкнутою. Крім того відбувається значна дисипація енергії в прилеглих до зони 

різання об'ємах продукту. Це значить, що до відокремленої системи 

«ніж-стебло» не може бути застосований закон збереження енергії [6]. Разом з 

тим різання лезом можна подати як процес утворення тріщини, бокові поверхні 

якої навантажені розподіленим напруженням, яке зумовлене силами, 

виникаючими при дії клина ножа на стебло. Для такої тріщини можна 

застосовувати умови класичної рівноваги та рівняння імпульсів [1, 5]. Сили, що 

виникають при контакті клиноподрібного інструменту з продуктом, під час його 

руху виконують деяку роботу і передають енергію розрізаним частинкам стебла 

кукурудзи. 

Згідно з теоремою «живих» сил для суцільного середовища повний приток 

зовнішньої енергії можна подати як суму робіт для виконання елементарних 

процесів, які супроводжують процес подрібнення (рис. 1) (розривання 

структурних зв'язків, деформування, тертя та ін.). 



 

Рис. 1. Опір, що виникає при проникненні леза в стебло 

 

При різанні стебел кукурудзи 80—85% від загальної витрати енергії 

використовується на пластичні деформації і 15—20% — на подолання 

молекулярних сил або поверхневої енергії. Напруження різання зменшуються 

пропорційно зменшенню попередньої деформації. Попередня деформація буде 

залежати від питомої площі контакту леза (рис. 2) і матеріалу, що перерізається, 

а також від кута ковзання леза по наступних співвідношеннях: 
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де kF — коефіцієнт питомої площі контакту леза і матеріалу, що розрізається. 

 

Рис. 2. Схема для визначення коефіцієнта питомої площі контакту леза 

і стебел кукурудзи 

 



Виходячи з аналізу рівнянь, приведених у монографії Л.С. Мороза [6], що 

описують подрібнення твердих тіл, а також на підґрунті інших досліджень [2, 3, 

4, 5] можна зробити висновок, що загальна робота, що витрачається на різання 

стебел кукурудзи, є сумою наступних складових: 
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де 
1

dE  - елементарна робота на подолання сил зчеплення структурних зв'язків 

листостеблової маси кукурудзи, Дж; 

2
dE  - елементарна робота на пластичну деформацію листостеблової маси 

кукурудзи, яка розташована в зоні леза інструмента перед розрізом, Дж; 

3
dE  - елементарна робота на зміщення боковин розтину і деформування 

листостеблової маси кукурудзи поблизу цих боковин, Дж; 

4
dE  - елементарна робота на переборення сил тертя інструмента по 

боковинах розтину, Дж; 

5
dE  - елементарна робота на надання кінетичної енергії подрібненим 

шматкам листостеблової маси кукурудзи, Дж. 

Очевидно, що елементарна робота 
5

dE  виконується, коли подрібненні 

частинки листостеблової маси викидаються з зони різання з деякою швидкістю. 

Роботу на подолання сил зчеплення структурних зв'язків стебла можна 

визначити зі співвідношення: 
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де l
H  - питоме зусилля розриву структурних зв'язків; 

l  - довжина різального леза; 

pi з
V  - швидкість проникнення різального елементу в стебло; 

 - час проникнення різального елементу в стебло. 

За міру величини питомого зусилля руйнування структурних зв'язків 

прийнята середня інтегральна величина зусилля розривання структурних 

зв'язків, яка може бути найбільш точно визначена емпіричним шляхом. Але в 



самій природі його визначення закладено надзвичайно багато чинників (ступінь 

затуплення різального інструменту, його форма, шорсткість поверхні тощо), які 

дозволяють провести розрахунки лише для конкретної ситуації і за наявності 

експериментальних даних. 

Найбільшого впливу на питоме зусилля розриву структурних зв'язків l
H  

при різанні лезом чинять: 

- маса стебла (т); 

- фізико-механічні властивості стебла, в тому числі, жорсткості стебла (E·J); 

- швидкість різання стебел (V) і час удару ріжучого інструменту ( ); 

- комплексний коефіцієнт, який враховує конфігурацію різального 

інструменту (К), в тому числі, способу різання (без-, одно- і двохпідпорне), 

кута ковзання і загострення, поверхні різальної кромки, а також товщини 

леза. 

Таким чином, питоме зусилля розриву структурних зв'язків 

функціонально визначається наступними характеристиками і параметрами [3]: 
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Швидкість проникнення леза в продукт може бути постійною по всій 

довжині леза і тоді процес схожий на рубання, або змінною при деяких видах 

ковзного різання. 

Для обґрунтування критичних швидкостей та мінімального зусилля різання 

необхідно визначити основні режими на які можна розділити процес різання. 

Якщо припустити, що фаза різання розвивається в деформованій зоні і 

спричиняє напружений стан волокон стебла і подальше їх руйнування, то під час 

аналізу цього процесу доцільно виділити три послідовні режими, при яких 

визначають критичні швидкості різання [5]: 

1. Квазістатичний — режим, при якому швидкість різання менше першої 

критичної, має місце процес квазістатичної деформації подрібнювального 

матеріалу. Відбувається перехід від руйнування матеріалу по слабких перетинах 

шару, що не збігається з площиною розрізу, до руйнування матеріалу в площині 



розрізу. За рахунок цього зусилля різання зростають. Час впливу кромки леза на 

сировину обернено пропорційний швидкості. Звідси випливає висновок, що з 

віддаленням від центру обертання леза, для одного і того ж значення величини 

лінійної деформації, час впливу на сировину зменшується, так само зменшується 

і обсяг деформації сировини дійсно обернено пропорційний лінійній швидкості 

або радіус-вектору r точки ріжучої кромки в разі обертального руху робочих 

органів. 

2. Ударний — режим, при якому відбувається ударна дія леза на продукт. 

Опис процесу різання в цьому випадку пов'язаний з використанням теорії удару. 

Величина прискорень шарів матеріалу досягає значних величин.  

3. Хвильовий — режим, при якому швидкість різання перевищує швидкість 

розповсюдження звуку в даному матеріалі, в подрібненій масі відбувається 

виникнення ударних хвиль. Напруження передаються в матеріал зі швидкістю 

звуку. При перевищенні швидкістю різання швидкості розповсюдження 

напружень, напруги виявляються сконцентрованими — локалізованими у леза. 

При різанні лезом матеріал руйнується в основному під дією тиску вершини 

двухгранного кута робочої частини ножа, званої лезом. Робочий процес 

перерізання матеріалу лезом складається з двох етапів: попереднього 

ущільнення і власне різання. Зобразимо це в вигляді кривої (рис. 3). 

 

/// - ущільнення;   \\\ - різання 



Рис. 3. Зростання зусилля при ударній взаємодії інструмента з стеблом 

кукурудзи 

 

Початковий частину кривої відображає процес стиснення - ущільнення. 

Сам процес різання характеризується хвилеподібною кривою - послідовністю 

пружних (bc, de) і пластичних (ab, cd) деформацій, які завершуються 

руйнуванням матеріалу. Сила стиснення, що діє з боку ножа і здатна порушити 

процес різання, називається критичною силою. Для наближеної оцінки зусилля 

в довільний момент перерізання продукту ділянку наростання сили оа можна 

апроксимувати четвертою частиною синусоїди гармонічного закону [4]: 

,sin
0

tPP                                                 (6) 

де пр
lP

0  - величина сили різання;  

δ - гострота леза; 

l  - довжина різального леза, що приймає участь у різанні; 

σпр - міцність стебел кукурудзи на розрив; 

 - поточна величина кутової швидкості. 

Тоді  

.sin tlP
пр                                           (7) 

Враховуючи, що девіатор тензора напружень при деформуванні 

в'язко-пружних тіл пропорційний девіатору тензора переміщень [6, 7] будемо 

вважати, що переміщення таких тіл при деформуванні перед перерізанням 

також має гармонічний характер, а тому: 

txx sin
0 ,                                            (8) 

де 
0

x  - шлях, який проходить лезо при зануренні його в продукт перед 

перерізанням, тобто прогин стебла до моменту перерізання (рис. 4); 

 - відставання деформації від фази росту сили. 

Величина прогину стебла буде впливати на загальну роботу різання. Зі 

збільшенням прогину час перерізання, при постійній швидкості, буде 

збільшуватись, а ударна дія леза на стебло зменшиться. Це явище негативно 

впливає на роботу різальних апаратів при безпідпорному та однопідпорному 



різанні стебел. Тому було запропоновано конструкцію різальної пари, яка 

складається з леза та двох протирізальних елементів і апробована в 

інтегрованому подрібнювальному пристрої. Експериментальним шляхом 

отримані значення зазору між різальним та протирізальними елементами 

різально-подрібнювального апарату, який для стебел товстостебельних культур 

становить [8]: 

,1,003,0 ded    (9) 

де d  — середній діаметр стебла, мм. 

При цьому зазорі досягається потрібна якість подрібнення листостеблової 

маси при мінімальній швидкості різання і роботі на відхилення і перерізання 

стебел кукурудзи. 

 

Рис. 2.15. Схема для визначення величини прогину стебла: 

1 – різальний елемент; 2 – протирізальні пластини; 3 – стебло кукурудзи 

 



Робота, яку виконує гармонічна сила на малому переміщенні dx дорівнює 

dxP , або dt
dt

dx
P . 

Очевидно, що робота на попередню деформацію листостеблової маси 

кукурудзи перед різанням при гармонічному законі зміни сили різання 

дорівнює: 
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                 (10) 

Враховуючи, що tt 2cos1
2

1
sin

2
 та інтегруючи рівняння (10) по 

частинах отримаємо: 

.cossin
4

0

1

xl
E

пр

                                 (11) 

Величина  постійна для заданих режимів різання, але вона залежить від 

швидкості взаємодії різального леза зі стеблом. За допомогою метода накатаних 

сіток [7] було встановлено, що для статичних режимів різання 90 , а зі 

зменшенням швидкості різання  поступово зменшується і при переміщенні 

гострого леза з швидкістю більшою за 3...5 м/с величина  наближається до 

нуля ( 0 ). 

Робота по ущільненню листостеблової маси кукурудзи перед різанням є 

змінною величиною. Вона найбільша при статичних режимах різання, коли 

величина деформації сягає найбільшого значення, і зменшується при збільшенні 

швидкості різання [2, 3]. Крім того, величина зовнішньої сили достатня для 

перерізання листостеблової маси залежить від ряду чинників, зокрема від 

радіуса заокруглення різального леза. Експериментально установлено [3], що 

величина зусилля різання при входженні різального леза у листостеблову масу 



поступово збільшується до забезпечення руйнування структурних зв'язків. 

Робота цієї сили може бути знайдена із співвідношення: 

,;

01

22
dldVldEE

pi зH

n

i

                         (12) 

де l
H

;  -  питома величина лінійної сили різання; 

l
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h
tgkE
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cm

f
cm

H
1

1

;

2

,                          (13) 

E — модуль пружності для стебел кукурудзи; 

 — коефіцієнт, що враховує час деформації; 

α — кут заточки леза; 

hст — попередня деформація стебла; 

h — товщина стебла, що перерізається. 

 - термін занурення різального леза до перерізання структурних зв'язків 

листостеблової маси за даних режимів; 

 - радіус заокруглення леза інструменту. 
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                  (14) 

Робота на переміщення боковин листостеблової маси при перерізанні в 

основному витрачається на деформування прилеглих до зони різання об'ємів. 

Величина цієї роботи визначається добутком сил, розподілених по робочих 

гранях клина різального леза, на величину прилеглих до цих граней поверхонь 

розтину: 

,
3

dsdVNdE
різ                                                     (15) 

де dV
різ

 - величина переміщення поверхні перерізу; 

ds  - елементарна площа на робочій грані клина; 



N  -  питома сила, яка діє на фаску ножа та викликають переміщення 

поверхні перерізу: 

,sin сosPPN обcm                             (16) 

,sin
3

S

різобcm

S

різ
dsdVсosPPdsdVNE     (17) 

Величина роботи на переміщення боковин перетину листостеблової маси 

у загальному випадку дорівнює роботі сил, затраченій на деформування об'єму 

листостеблової маси, що прилягає до зони розтину [7]: 

,sin
3

V

ijобcm dVdсosPPE                                 (18) 

де 
ij
 - тензор швидкостей деформацій в об'ємі V ; 

d
ij

 - тензор деформацій в об'ємі V . 

Враховуючи, що час релаксації напружень значно більший за час контакту 

леза з стеблом, умовно вважаємо, що сили стиснення листостеблової маси лезом 

інструмента залишаються постійними при подальшому (після проникнення леза 

у стебло) русі різального інструмента у пластичному середовищі. 

Очевидно, що розподілені сили 
ij

P  викликають при зміщенні бокових 

поверхонь різального клина відносно стебел сили тертя, які також виконують 

деяку роботу: 

,
444

EEE                                (19) 

де 
4

E  - робота сил тертя продукту на межі ножа; 

,
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h
рPfE                       (20) 

де f - коефіцієнт тертя між подрібненою масою і матеріалом леза; 

об
P  - сила обхвату частини стебла, що перерізається різальним елементом; 

,
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e
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об                                     (21) 



ро - адгезія стебел, що подрібнюються до матеріалу ножа. 

Тоді 
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           (22) 

4
E  - робота сил тертя продукту на фасці леза. 
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b
рNfE              (23) 

Тобто 
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де 1
s , 2

s  - площі, відповідно, бокової грані леза і бокової поверхні тіла 

різального інструмента; 

f - коефіцієнт тертя між подрібненою масою і матеріалом леза;. 

Очевидно, що площі 1
s  і 2

s  залежать від геометричних параметрів 

інструмента, а довжина dV
різ

 взаємного контакту різального інструменту і 

листостеблової маси визначається з урахування площі перетину продукту. 

Величина 
ij

P  також може бути визначена експериментально. Сили тертя легко 

визначаються дослідним ляхом в умовах, що відповідають умовам тертя при 

різанні. 

Робота на надання кінетичної енергії подрібненій листостебловій масі 

визначається з урахуванням їх маси і швидкості руху: 
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dVdVVmdEE
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V

                           (24) 

де 
0

V  - швидкість центра маси відрізаного шматочка; 



m  - маса відрізаного шматочка продукту; 

V  - об'єм шматочка. 

Тоді в узагальненому вигляді рівняння для визначення загальної роботи 

різання прийме наступний вигляд: 
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(5) 

Висновки 

При різанні листостеблової маси різальний інструмент виконує роботу, 

пов'язану з попереднім деформуванням стебел, розриванням її структурних 

зразків, зміщенням поверхні розрізання від площини різання і всі ці елементарні 

процеси супроводжуються тертям продукту по поверхнях інструментів. 

Очевидно, що кожний процес впливає не лише на фізико-хімічні властивості 

продукту, але і на трансформацію геометричних параметрів інструментів та 

кінетику різання. Причому вплив кожного з цих чинників на всі складові 

виконуваної роботи далеко неоднозначний. 

Тому для оптимізації роботи подрібнювальних апаратів, інструменти яких 

здійснюють двохпідпорне різання стебел кукурудзи, по кількості витраченої на 

різання енергії, необхідно аналізувати вплив кінетичних і геометричних 

параметрів на кожну складову виконаної інструментом роботи та впровадити 

оптимізацію процесу за сумарними витратами роботи, або енергії, не 

залишаючи без уваги показники якості подрібнення. 
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