
SWorld – 17-26 December 2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 

PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 
Доклад/Технические науки – Техника в сельскохозяйственном производстве 

УДК 664.7/05 (075/8) 
Дениско О.А. 

 
ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ВАЛЬЦЕДЕКОВОГО ВЕРСТАТА 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

UDC 664.7/05 (075/8) 

Denisko O.A. 

 

В доповіді розглядаються конструктивні особливості та методика 

розрахунку параметрів вальцедекового верстата вібраційної дії для лущення 

зерна плівчастих культур. 
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The report examines the design features and method of calculating the parameters 

machine vibrating action with rollers and decks for flaking grain hulled crops. 

 Keywords: peeling mechanism suspension deck parametric synthesis. 

У вальцедекових верстатах застосовуються механізми регулювання зазору 

між декою і робочим вальцем з прямолінійними напрямними  в різному 

конструкторському виконанні [1, 2]. На увагу заслуговують шарнірні важільні 

механізми з пружними елементами та вібраторами типу [3, 4]. В таких 

механізмах можна реалізувати «м’які» режими лущення  при менших 

величинах стиску зернин і циклічному навантаженні за рахунок нормованими 

вібропереміщеннями деки відносно робочого валка. Амплітуду коливань деки 

приймають в межах (0,1-0,2 мм), а частоту і число циклів вибирають за умови 

досягнення ефекту втоми і руйнівних напруг  в оболонках зерна [5, 6]. Як 

відомо із досліджень, на продуктивність та якість показників лущення суттєво 

впливають радіуси вальця і деки, відносного їх розміщення, розмір робочої 

області лущення та інші фактори. В механізмах з прямолінійними напрямними 
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вібраційної деки сухе тертя супроводять до неоправданих витрат енергії та 

зношування, роблять процес лущення  не стабільним із-за заклинювання деки.  

В роботі розглядаємо схему вальцедекового верстата з напрямним 

механізмом деки П. Л. Чебишева (рис.1), який замінює масивну напрямну і 

дозволяє в значних межах регулювати величину зазору між декою і робочим 

вальцем. Напрямний механізм 6 орієнтуємо так, щоб гравітаційна сила 

розтягувала кривошип. Він просто дозволяє реалізувати вібрацію деки 

ексцентриковим вібратором 4. Шарніри напрямного механізма – металогумові, 

зовнішнє сухе тертя відсутнє.  

 
Рис. 1. Схема верстата з вібраційної дії з напрямним механізмом  

П. Л. Чебишева: 1- корпус; 2 – робочий валок; 3 – дека 4 – ексцентриковий 

вібратор; 5 – пружний шарнір; 6 – напрямний механізм. 

Задачу геометричного синтезу формулюємо в рамках класичного підходу 

[7], мінімізуючи відхилення y∆ центра шарніра 5 від прямої by =  на відрізку 

L . Робочі органи і всі ланки механізму деки вважаємо жорсткими, що 

рухаються в вертикальній площині. Пружні властивості шарнірів і зерна 

описані в рамка моделей [5, 6]. Задачу вирішували методом імітаційного 

моделювання середовищі MatLab-6. Досліджували вплив розмірів напрямного 

механізма на відхилення y∆ траєкторії деки з урахуванням пружних деформацій 

шарнірів, визначали вплив режимів роботи на сили стиску зерна та витрати 

енергії на лущення. 
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 При направленому збурюванню горизонтальних коливань по координаті 

x , змушені коливання деки відносно положення статичної рівноваги 

описуються гармонічним законом:  

),sin( 1 xx tAx γω +=        (1) 

де амплітуда xA і xγ  фаза коливань виражаються формулами: 
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δ - товщина оболонки зернини; hc, – приведені до шарніра 5 коефіцієнти 

жорсткості внутрішнього тертя: 
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зx cc , , зx hh ,  - коефіцієнти жорсткості внутрішнього тертя шарніра і зернини;  

ω – частота вібратора; ω  – частота власних коливань деки; приведена до 

шарніра 5 маса рухомих частин напрямного механізма і деки; xH - коефіцієнт, 

що характеризують сили в’язкого тертя [7]: 
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де zψ , Φψ  – коефіцієнти поглинання енергії (відносного гістерезису), які 

визначають експериментально (для гумових амортизаторів, полімерів, зерна 

відносний гістерезис знаходяться в межах 0,04…0,10 ) [118, 129, 130]. 

В інженерних розрахунках  частоту власних коливань обраховується за 

формулою: 

 ./ mсx =ω         (4) 

На основі вирішення задачі синтезу, що наведена вище, приймаємо такі 

значення параметрів та режимів роботи вальцедекового верстата (таблиця).  
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Таблиця. Результати розрахунку  
Показник Величина 

Продуктивність верстата, кг/год 200 
Робоча довжина валка, мм 150 
Радіус валка, мм 200 
Радіус деки, мм 206 
Відстань між опорами шарнірного 
механізма, мм 

196 

Радіус кривошипу 100 
Довжина шатуна, мм 245 
Довжина шатуна вібратора, мм 200 
Число обертів робочого вальця об/хв 478 
Число обертів вібратора об/хв 600 
Питомі витрати енргії, кВт/т  4,27 
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