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В роботі представлені результати дослідження зносостійкості бурякорізальних ножів в процесі роботи на 

цукровому виробництві. Показано, що в першу чергу зношування ріжучих кромок ножів відбувається по 

абразивному механізму. Досліджено напружено-деформований стан заготовок бурякорізальних ножів при 

формоутворенні згином. Виявлені характерні області деформацій, які є небезпечними з точки зору деформівності.  
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На сьогоднішній день цукор є незамінним хар-

човою одиницею, не лише як готовий продукт, а 

також, як напівпродукт в багатьох галузях харчової 

промисловості: кондитерській, хлібопекарській, 

консервній та інших.  

Цукор виготовляється завдяки дуже складному 

виробництву, де одним із основних елементів є 

бурякорізальний ніж [1]. Дослідженню проблем 

зносостійкості бурякорізальних ножів присвячені 

роботи таких науковців як Рудик А.Є., Фєнь Є.К., 

Стечишин М.С., Ярмілко І.Г., Явор В.А., Нечи-

тайло В.Н., Васильєв Ю.Ф. Істомін Є.І. Ревуцький 

В.М., Ткач І.С., та інші. Аналіз їх робіт показав, що 

від зносостійкості, конструкції та міцності ріжучої 

кромки ножа залежить якість та кількість цукру [2]. 

Внаслідок зношування ножів (рис. 1) погіршується 

якість бурякової стружки, яка починає диспергу-

ватися, тобто стає короткою та пошкодженою 

(мезга) і тому погано виділяє цукор. Такі ножі під-

лягають переточуванню. Після заточування ніж 

повертається у бурякорізальне відділення. Взагалі 

таких переточок ножа за умов відсутності значних 

крихких та пластичних пошкоджень можна 

зробити чотири. 

З метою виявлення найбільш вразливих до 

зношування поверхонь проведено дослідження в 

умовах реального цукрового виробництва. 

Важливо також виявити механізми втрати ножем 

різальних властивостей та основні закономірності 

зміни геометрії різальної частини в залежності від 

тривалості роботи. 

Дослідженню підлягали безреберні буряко-

різальні ножі типу 1011 ПНП та виконувався ек-

сперимент на одному з цукрових заводів Поділля 

посередині сезону виробництва цукру. Для підви-

щення точності та достовірності результатів вимі-

рювання, аналіз вимірів виконувався з використан-

ням методів математичної статистики. Встановле-

но, що в процесі зношування збільшується радіус 

заокруглення біля вершини різальної крайки та кут 

загострення  [3].  

Під час експерименту нові бурякорізальні ножі 

встановлювались у ножові рами, а потім через 

відповідно 2, 4 та 12 годин досліджувався стан 

різальної частини. Таким чином ми отримали 

чотири масиви вимірювань: 1-й масив – новий ніж, 

2-й масив – ніж після двохгодинної роботи, 3-й 

масив – ніж після чотирьохгодинної роботи та 4-й 

масив – ніж після дванадцятигодинної роботи. 

Під час проведення експерименту спостері-

галось найшвидше зношування ділянки ножа, що 

знаходяться біля головної різальної вершини ножа 

та крайок в її околі, де чітко видно зношування ле-

за ножа. Весь період роботи ножів можна поділити 

на три частини: 1 – період припрацювання з інтен-

сивним зношуванням гострої частини крайки та 

формуванням оптимального радіуса заокруглення; 

Рис. 1. Пошкоджений та зношений ніж 

бурякорізальний ніж 
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2 – період нормальної роботи з мінімальним зно-

шуванням; 3 – період граничного стану, що харак-

теризується досягненням радіуса заокруглення та-

кого значення, при якому  зрізання якісної буряко-

вої стружки стає неможливим. Внаслідок затуплен-

ня різальної крайки збільшуються сили різання і 

тому стружка зминається, подрібнюється.  

Механізм зношування ножів вивчався шляхом 

вимірювання величини зношування після певного 

періоду експлуатації: нового, 2-ох годинної, 4-ох 

годинної та 12-ти годинної роботи. Виміри викону-

вались у відповідних точках, що зображені на схе-

матичному рисунку 2. 
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Рис 2. Розташування точок для вимірювання зносу ножів 

 

З графіків видно (рис.3), що кут загострення 

зростає (стає тупішим) зі збільшенням тривалості 

роботи бурякорізального ножа. На графіку спосте-

рігається певна непостійність початкового кута 

загострення, що можна пояснити похибкою 

вимірювання та заточування, але для всіх точок на 

профілі ножа зберігається загальна закономірність. 
Вплив тривалості експлуатації на величину кута загострення
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Рис. 3. Вплив тривалості експлуатації на зміну кута загострення бурякорізального ножа 

 

Також було проведено дослідження напружено-

деформованого стану тіла заготовок бурякорізаль-

ного ножа при їх штампуванні для виявлення не-

безпечних з точки зору деформівності зон мате-

ріалу. Для цього використовували комп’ютерне 

моделювання із застосуванням методу кінцевих 

елементів, а саме LS-DYNA, що призначений для 

аналізу суттєво нелінійних процесів із реалістич-

ними моделями матеріалів та граничних умов.  

Досліджували штампування заготовки буряко-

різального ножа з такими параметрами: товщиною 

6 мм, довжиною 200 мм и шириною 400 мм Внас-

лідок великої ширини при згині реалізується плос-

кий деформівний стан [4,5]. Варіювали значеннями 

кута нахилу штампу α та радіусами його заокруг-

лень R, щодо їх впливу на напружено-деформо-

ваний стан. Абсолютний зсув в заготовці, згідно 

вимог конструкції ножа, постійний - 6 мм [6]. 

Для прикладу, на рис. 4 представлено розподіл 

інтенсивності накопичених деформацій для двох 

варіантів штампу. Відмітимо наявність трьох ха-

рактерних осередків. Перша знаходиться всередині 

заготовки, друга – на контактній поверхні з пуанс-

оном та третя розташована на вільній поверхні за-

готовки. Основна частина металу деформується за 

схемою одночасного згину і зсуву (осередок 1). 

При цьому зсувні деформації проявляються тим 

більше чим більший кут α. В зоні 2 спостерігають-

ся максимальні контактні напруження і деформа-

ції. Область 3 перебуває в стані двоосьового розтягу. 

Величини максимальних деформацій і значення де-

формівних зусиль в залежності від кутів нахилу штам-

па та радіусів їх заокруглень представлено на рис. 5.  
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                              а)                                                                      б) 

Рис. 4. Деформована частина заготовки: 

а) α = 30  ْ , R = 4 мм; 

б) α = 45  ْ , R = 4 мм; 

1, 2, 3 – осередки деформацій. 

 
Рис. 5. Залежності максимальних деформацій від кутів та радіусів заокруглень нахилу штампу 

 

З рис. 5 видно, що для невеликих кутів нахилу 

штампу, зокрема для 30  ْ , радіус заокруглення 

практично не впливає на ступінь деформації, а для 

великих кутів – цей вплив є суттєвим. Мінімальні 

зусилля реалізуються при малих кутах α та 

мінімальних радіусах [7].  

ВИСНОВКИ 

При отриманні листової заготовки бурякоріза-

льного ножа штампуванням реалізується схема де-

формування згину зі зсувом. Розподіл деформацій 

суттєво залежить від кутів нахилу штампу α та 

радіусів їх заокруглень R. Чим більші кути нахилу 

профілю штампу α та радіуси заокруглень R, тим 

більші зусилля та деформації реалізовуються при 

формуванні подібних заготовок. 

Небезпечною областю з точки зору 

деформівності є позаконтактна частина заготовки 

(зона 3), оскільки реалізується «жорстка» схема 

напруженого стану при відносно великих 

деформаціях. Деформації в цій зоні для нахилу 

профілю штампа 45  ْ  (радіуси заокруглень 2,5 мм 

та 4 мм) та 60  ْ  (радіуси заокруглень 2,5 мм та 4 

мм) перевищують граничні значення для сталі У8, 

отже за таких умов деформування без руйнування 

не можливе. Для кута 30  ْ  та R = 6 мм така 

технологія виготовлення може бути реалізована. 
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Молодецкая Т.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ЗОН НА РАЗРУШЕНИЕ СВЕКЛОРЕЗАЛЬНИХ НОЖЕЙ 

В работе представлены результаты исследования износа свеклорезальных ножей в процессе работы на сахарном 

производстве. Показано, что в первую очередь износ режущих кромок ножей происходит по абразивному 

механизму. Исследовано напряженно-деформированное состояние заготовок свеклорезальных ножей при 

формообразовании изгибом. Выявлены характерные области деформаций, которые являются опасными с точки 

зрения деформируемости.  

Ключевые слова: свеклорезальный нож, износ, изгиб, напряженно-деформированное состояние, деформируемость. 

 

Molodetska T.I. 

RESEARCH ON THE EFFECTS OF CHARACTER ZONES TO DETERMINE BEETING KNIFES 

The process of wear of beeting knife depending on duration of his work in the conditions of operating sugar-house is a 

research result. It is shown that the wear of workings edges of beeting knife takes a place after an abrasive corrosive 

mechanism. The stress-strain state of plates forming blanks at end. Distinctive Communities strains that are dangerous in 

terms of deformability. A reasonable scheme based on punching angles and punch profile radius of curves. 

Keywords: beeting knife, wear, bending, stress-strain state, deformability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


