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Analiza ruchu listwy no¿ycowo-palcowego
zespo³u tn¹cego dla potrzeb efektywnoœci
zbioru zbó¿
Wprowadzenie
No¿ycowo-palcowy zespó³ tn¹cy jest najwa¿niejszym zespo³em roboczym w kombajnach zbo¿owych, sieczkarniach
oraz kosiarkach.
Ciêcie materia³u roœlinnego tym zespo³em jest podstawowym zabiegiem technologicznym zbioru zbó¿.
Rozwi¹zania konstrukcyjne zespo³ów tn¹cych charakteryzuj¹ siê du¿¹ energoch³onnoœci¹ procesu ciêcia, a ich uk³ady
napêdowe wyposa¿one s¹ w silniki o du¿ych mocach. Wynika
to z faktu, ¿e znane rozwi¹zania konstrukcyjne powsta³y
w du¿ej mierze na podstawie intuicji konstruktorskiej. Brak
jest bowiem modeli matematycznych procesu ciêcia no¿ycowo-palcowym zespo³em tn¹cym, warunkuj¹cych obliczenia
symulacyjne, optymalizacjê konstrukcji zespo³ów tn¹cych
oraz zwiêkszenie efektywnoœci procesu ciêcia, np. zbó¿.
Budowa takich modeli nie jest mo¿liwa bez szczegó³owej
analizy kinematyki ruchu no¿ycowo-palcowego zespo³u tn¹cego. Opracowania istniej¹ce w dostêpnej literaturze zak³adaj¹ tak daleko id¹ce uproszczenia, ¿e wyniki obliczeñ s¹
obarczone b³êdem.
Celem pracy jest analiza ruchu uk³adu korbowego symetrycznego i asymetrycznego, powszechnie stosowanych do
specjalnego napêdu listwy no¿owej.

do wyznaczenia przemieszczenia listwy no¿owej, a w dalszym
etapie do wyznaczenia jej prêdkoœci vn:
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gdziew – prêdkoœæ k¹towa korby,
r – promieñ korby,
j – k¹t obrotu korby, l = r / l.
Prêdkoœæ listwy no¿owej symetrycznego uk³adu korbowego
w literaturze okreœlane jest uproszczon¹ zale¿noœci¹ [1, 2]:
vn 1 = wr sin j

(2)

Na rys. 2. przedstawiono w postaci bezwymiarowej wykres
zmian prêdkoœci listwy no¿owej opisanej równaniem (1) w zestawieniu z prêdkoœci¹ opisan¹ równaniem (2).

Uk³ady napêdowe listwy no¿owej
P³aski symetryczny mechanizm korbowy przedstawiono na
rys. 1. Charakterystyczne dla tego typu mechanizmu jest
umieszczenie osi obrotu korby w p³aszczyŸnie ruchu listwy
no¿owej. Przy takim uk³adzie skok listwy no¿owej jest równy
podwójnemu promieniowi korby. Korba obraca siê z okreœlon¹ prêdkoœci¹ k¹tow¹ w. Gdy korba znajdzie siê w takim
po³o¿eniu, ¿e tworzy z targañcem liniê prost¹, listwa no¿owa
przyjmuje skrajne po³o¿enia.
Analizuj¹c zale¿noœci kinematyczne symetrycznego uk³adu
korbowego ustalono zwi¹zki geometryczne, które pos³u¿y³y

Rys. 2. Zmiana prêdkoœci listwy no¿owej w funkcji k¹ta obrotu
wa³u korbowego dla mechanizmu korbowego symetrycznego

Asymetryczny uk³ad korbowy

Rys. 1. Schemat kinematyczny symetrycznego mechanizmu korbowego: r – promieñ korby, l – d³ugoœæ korbowodu, j – k¹t obrotu
korby, x – przemieszczenie listwy no¿owej, b – k¹t nachylenia
korbowodu do p³aszczyzny ruchu listwy no¿owej

Asymetryczny uk³ad korbowy stosowany jest w maszynach,
od których wymaga siê pozostawienia mo¿liwie jak najni¿szego œcierniska, dlatego oœ obrotu korby mechanizmu napêdowego nie jest umieszczona w p³aszczyŸnie dzia³ania listwy
no¿owej, lecz przemieszczona o wymiar h jak na rys. 3, co determinuje fakt, i¿ skok listwy no¿owej nie jest równy podwójnemu promieniowi korby.
Analizuj¹c zale¿noœci kinematyczne asymetrycznego uk³adu korbowego ustalono zwi¹zki geometryczne, które pos³u¿y-
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³y do wyznaczenia skoku listwy no¿owej oraz wartoœci k¹tów
odpowiadaj¹cych jej skrajnym po³o¿eniom, a w dalszym etapie do wyznaczenia jej prêdkoœci vn, co opisano równaniem:
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gdzie l = h / r
Prêdkoœæ listwy no¿owej asymetrycznego uk³adu korbowego okreœlana jest w literaturze nastêpuj¹c¹ zale¿noœci¹ [1, 2]:
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Rys. 5. Przedzia³y k¹ta obrotu korby mechanizmu napêdowego
odpowiadaj¹ce ciêciu ŸdŸb³a

– dla uk³adu symetrycznego:
ja1 = 144
, rad (65o33' )
– dla uk³adu asymetrycznego:

jb1 = 2,163 rad (123o56' )

, rad (86o43' )
jb1 = 2,477 rad (141o53' ).
ja1 = 1513
Podczas ruchu powrotnego listwy no¿owej, co przedstawia
czêœæ wykresu poni¿ej osi odciêtych, ciêcie nastêpuje pomiêdzy k¹tami:
– dla uk³adu symetrycznego:
Rys. 3. Schemat asymetrycznego mechanizmu korbowego: r – promieñ korby, l – d³ugoœæ targañca, j – k¹t obrotu korby, x – przemieszczenie listwy no¿owej, b – k¹t nachylenia targañca do p³aszczyzny ruchu listwy no¿owej, h – odleg³oœæ osi obrotu korby od
p³aszczyzny ruchu listwy no¿owej

ja 2 = 4 ,139rad (237o10' )
– dla uk³adu asymetrycznego:
ja 2 = 4 ,481rad (256o47' )

jb2 = 5,160 rad (295o40' )
jb2 = 5,561 rad (318o40' )

Przedzia³y k¹ta j dla których odbywa siê w³aœciwe ciêcie
wynosz¹ odpowiednio:
– dla uk³adu symetrycznego:
Dj1 = 1019
,
rad (58o23' )
– dla uk³adu asymetrycznego:

Dj2 = 1021
,
rad (58o30' )

Dj1 = 0,964 rad (55o15' )
Dj2 = 1079
,
rad (61o53' )
Dlatego model œredniej prêdkoœci ciêcia ŸdŸb³a vcœr , na etapie jego rozdzielania, wynosi:
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Podsumowanie

Rys. 4. Zmiana prêdkoœci listwy no¿owej w funkcji k¹ta obrotu
wa³u korbowego dla mechanizmu korbowego asymetrycznego

Na rys. 4 przedstawiono wykres zmian prêdkoœci listwy
no¿owej opisanej równaniem (3) w zestawieniu z prêdkoœci¹
wyra¿on¹ równaniem (4).
Omówienie wyników
Analizuj¹c proces ciêcia ŸdŸb³a no¿ycowo-palcowym zespo³em tn¹cym, napêdzanym zarówno symetrycznym i asymetrycznym uk³adem korbowym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e faktyczne ciêcie ŸdŸb³a nie nastêpuje w czasie ca³ego suwu listwy
no¿owej (po³owa obrotu korby), lecz w przedziale k¹ta obrotu
korby Dj1 i Dj2, co przedstawiono schematycznie na rys. 5.
Ciêcie roœliny ŸdŸb³owej podczas ruchu listwy no¿owej
w jedn¹ stronê nastêpuje odpowiednio miêdzy k¹tami:

Z przeprowadzonej analizy kinematyki ruchu listwy
no¿owej no¿ycowo palcowego zespo³u tn¹cego wynika, ¿e obliczanie wartoœci jej prêdkoœci, dla ró¿nych k¹tów obrotu korby, zgodnie z równaniami publikowanymi w literaturze mo¿e
byæ obarczone b³êdem, w stosunku do obliczeñ prowadzonych
zgodnie z równaniami wskazanymi przez autora. B³êdy te
mog¹ wynosiæ do 8,3% dla uk³adu korbowego symetrycznego
oraz do 11,7% dla uk³adu korbowego asymetrycznego. Wobec
tego zasadne wydaje siê korzystanie z zale¿noœci wskazanych
przez autora.
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