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та тваринами, керуючись фізіологічними та психологічних потребами 

тварин та годуванням якісними органічно вирощеними кормами [3]. 

Становлення органічного тваринництва потребує проміжного періоду - 

конверсійного періоду, який необхідний для становлення природної 

поведінки, імунітету та метаболічних функцій. Конверсійний період для 

виробництва м’яса ВРХ складає 12 місяців; дрібної худоби та свиней – 

6 місяців; для виробництва молока – 90 днів; яєць – 42 дні [3]. 
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КУТ КОВЗАННЯ В РІЗАЛЬНІЙ ПАРІ БІТЕРНО-НОЖОВОГО АПАРАТУ 

 

Кузьменко В.Ф.1, канд. техн. наук, пров. наук. співроб.,  

Холодюк О.В.2, канд. техн. наук, асистент 
1Національний науковий центр 

«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 
2Вінницький національний аграрний університет 

 

Взаємодія робочих органів машин з трав’яною масою, якість і 

енергоєм-ність процесу подрібнення в значній мірі залежать як від 
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конструкціно-техноло-гічних параметрів подрібнювального апарата так і 

від фізико-механічних властивостей листостеблових кормів.  

Відомо, що процес різання із ковзанням може проходити при різних 

співвідношеннях нормального Pn і дотичного Pt зусиль різання. На це 

співвідношення великий вплив чинять конструкційні параметри різальної 

пари і її технічний стан в процесі експлуатації. До таких параметрів 

відносяться кут загострення, гострота леза, кут різання (ковзання), кут 

встановлення ножа, а також зазор між лезом ножа і протирізальною 

пластиною. 

Конструкційною особливістю запропонованого подрібнювального 

апара-та [1, 2] є те, що різальні пари, а саме, палець живильного ротора - 

дисковий ніж розташовані в формуючому каналі у вертикальній площині. 

Встановимо залежність зміни кута ковзання від кута повороту пальця 

ротора в різальній парі бітерно-ножового апарату з нерухомим дисковим 

ножем. 

Стеблова маса під дією пальців рухається по кільцевому каналу в 

напрямку переміщення пальця, причому швидкість її руху спрямована 

перпендикулярно до радіус-вектора проведеного з початку координат 

т. О  (рис. 1).  

З рис. 1 маємо: 

 

пб hRОС  , бRОВ  , дrAODО  11 , дб rRОО 1 . 

 

Розкладемо швидкість стеблової маси в місці її контакту з ножем на 

нормальну і тангенціальну складові. Величина абсолютної швидкості VЕ в 

будь-якій точці контакту маси з дисковим ножем (дуга DEA) визначається з 

виразу rV рЕ  . Внаслідок зміни свого положення від т. D до т. А (рис. 1) 

радіус-вектор r буде змінювати довжину, а швидкість  VЕ  змінюватиме своє 

значення. Швидкість VЕ  в т. D має максимальне значення, а в т. А 

мінімальне, оскільки в т. А r = Rб. Виберемо довільну точку Е, яка є 

проміжним положенням між точками D і А і проведемо до неї радіус-вектор 

ОЕ. 
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Рисунок 1 – Схема бітерно-ножового подрібнювального апарата з            

дисковим ножем  

 

З рис. 1 можемо записати: 
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де αmax – кут повороту радіус-вектора в зоні різання з віссю Х від т. D до т. А; 

βmax – кут між радіусом дискового ножа в зоні різання з віссю Х.  

Для довільного кута β (0 ≤ β ≤ βmax) за теоремою косинусів 

визначається відповідна йому величина радіус-вектора 
 

cos)(2)( 22

ддбддб rrRrrRr  . 

    

Знаючи всі три сторони з трикутника ОЕО1 (рис. 1), довільний кут α 

повороту пальця ротора визначається як: 
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  sinarcsin

r

rд
. 

Кут ковзання τ в різальній парі – це кут між абсолютною швидкістю 

ножа та нормальною її складовою (рис. 1). З трикутника О1МЕ маємо  
 

   5,0 .     (1) 

 

На рис. 2 показано зміну величини радіус-вектора r та кута ковзання τ 

в залежності від кута повороту радіус-вектора від т. D до т. А при 

нерухомому дисковому ножі.  

 

  
 

Рисунок 2 – Графік залежності радіус-вектора r та кута ковзання τ від 

кута повороту ωрt при Rб = 0,3 м; hп = 0,1 м; rд = 0,15 м; ωр = 8,37 с-1:  

1 – радіус-вектор; 2 – кут ковзання τ 

 

Як бачимо при переміщенні довільної точки по дузі DА довжина 

радіус-вектора стрімко зменшується, а кут ковзання зростає, що 

пояснюється зростанням величини тангенціальної складової швидкості. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ВИСУШУВАННЯ МІСКАНТУСУ В ОСІННІЙ ПЕРІОД 

 

Кузьменко В.Ф.1, канд. техн. наук, пров. наук. співроб.; 

Ямпольський С.М.1, наук співроб.; Максіменко В.В.1, наук. співроб.; 

Толстушко Н.О.2, канд. техн. наук; Максіменко О.В.3, аспірант   
1 Національний науковий центр 

«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 
2 Луцький національний технічний університет 

3 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

 

Рекомендованою технологією збирання енергетичних трав'яних 

культур (міскантус, свічграс) передбачається досушування трав на корені до 

кондиційної вологості (придатність до зберігання, спалювання, 

перероблювання) по завершенню їх вегетації в осінньо-зимовий період з 

послідуючим їх скошуванням з подрібненням в зимньо-весняний період. 

При збиранні маса може бути отримана як у вигляді різки,так і ущільненою 

в рулонах чи тюках. 

В порівнянні із заготівлею сіна основною відмінністю у збиранні 

енергетичних культур є сушіння травостою на корені, яке не лімітоване в 

часі. Прискорення висушування спостерігається пізньої осені із зниженням 

температур менше 0°С. Однак зимньо-весняне збирання поряд із перевагою 

в отриманні повністю висушеної сировини має і недоліки (табл. 1), 

основним з яких є неможливість задоволення попиту споживачів в осінній 

період. 
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