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Дослідження впливу схеми розташування ножів 
котка-подрібнювача на показники якості 
подрібнення стебел соняшнику  
 

Роботу присвячено удосконаленню технологічного процесу подрібнення стебел соняшнику 
завдяки дослідженню впливу схеми розташування ножів котка-подрібнювача на показники якості 
подрібнення. Розроблено та виготовлено дослідний зразок котка-подріюнювача, ріжучі ножі у якого 
розміщено по всій ширині захвату у шаховому порядку з можливістю змінювати кут нахилу до осі 
обертання барабана в діапазоні 5…20°. Дoслiджено вплив рoзтaшування рiжучoї крoмки пoдрiбнюючoго 
нoжa кoтка нa пoказники якocті викoнання опeрацiй пoдрібнeння і зaгортaння стeбeл coняшнику 
подрібнення стебел соняшнику, рослинні рештки, коток-подрібнювач, показники якості 
подрібнення 

 
Постановка проблеми. Подрібнення і зароблення у грунт грубостеблових 

культур надзвичайно важлива у мінливих умовах сьогодення технологічна операція. 
Своєчасне її виконання сприяє збереженню і накопиченню вологи у грунті, створює 
живильне середовище для природного протікання біологічних процесів. Виконання 
відмічених операцій подрібнення і зароблення стебел кукурудзи, соняшнику, ріпаку, 
сидератів та низки інших культур покладено на спеціальні машини. Серед них 
найбільшого поширення отримали комбіновані агрегати, що містять  дискову борону та 
коток-подрібнювач. Така комбінація знарядь  крім відмічених вище переваг покращує 
агрономічні показники рівномірності перемішування подрібнених часток стебел із 
грунтом, створює сприятливі умови для посівів. 

Якість подрібнення стебел грубостеблових культур є складним функціоналом, 
серед визначальних чинників якого відмітимо вдалі конструкційні рішення на етапах 
проектування та розроблення машини, науково обґрунтуванні параметри і режими її 
функціонування, визначені і враховані залежності показників якості від техніко-
технологічних параметрів конструкції машини. Тобто це певне узгодження 
агротехнічних вимог виробництва сільськогосподарської культури з техніко-
технологічним варіантом їх реалізації.. 

В Україні та в багатьох інших державах Європи, США та Канади проведено 
низку важливих науково-дослідних робіт та конструкційних розробок з удосконалення 
котків-подрібнювачів. Проте загальна методологія обґрунтування раціональних 
технологічних параметрів відсутня. Це актуально як для комбінованих машин, до 
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складу яких віднесено комбінацію дискового ротаційного знаряддя та котка-
подрібнювача, так і котків-подрібнювачів у вигляді моно знарядь. Без вирішення 
відмічених протиріч не уникнути серйозних прорахунків у майбутньому за умов  
проектування нових машин.  

Сліпо копіювати чужі розробки з не обґрунтованими рішеннями – це шлях до 
подальшого загострення і накопичення проблем. 

Природно, що умови експлуатації котків-подрібнювачів здійснюють 
визначальний вплив на показники якості виконання технологічного процесу. Іноді цей 
вплив настільки відчутний, що виникає потреба розроблення модельного ряду знарядь 
не тільки для окремої ґрунтово-кліматичної зони, а й для окремого поля господарства.   

Коливання у широкому діапазоні механіко-технологічних властивостей 
рослинного середовища відносять до основного чинника, що визначає якість роботи 
засобів для подрібнення. 

Саме тому актуальним є розроблення спеціальних машин, які містять котки-
подрібнювачі, що уможливлюють застосовувати їх для швидкого виконання 
поверхневого обробітку ґрунту з інтенсивним його перемішуванням, лущення стерні, 
обробітку кукурудзяних, соняшникових, ріпакових полів із великою кількістю 
рослинних решток, передпосівного обробітку ґрунту та загортання органічних добрив. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розроблення систем обробітку 
грунту здійснюється на підставі аналізу біологічних особливостей культур, стану полів, 
агрофізичних властивостей грунтів, кліматичних, організаційних, техніко-
технологічних та виробничих можливостей господарства [1]. 

До правильної системи обробітку ґрунту відносять основний обробіток з 
попереднім лущенням стерні та відповідними заходами передпосівної і післяпосівної 
підготовки ґрунту [2]. 

Агротехнічні вимоги до лущення стерні включають такі основні операції:  
розпушування верхнього шару ґрунту для збереження наявних запасів вологи, повне 
підрізання і механічне знищення багаторічних та однорічних бур’янів, неглибоке 
загортання насіння бур’янів у ґрунт, подрібнення кореневищ пирію та коренів осотів,  
механічне знищення збудників хвороб, а також шкідників [3]. 

 Лущення стерні проводять вслід за збиранням попередника, щоб зберегти 
“тіньову” вологість ґрунту. Це дає можливість виорати (обробити) поле якісно, без 
брил [4]. 

За таких умов відмітимо відсутність у вище наведених публікаціях кількісного 
оцінювання показників якості виконання операцій подрібнення грубостеблових 
культур у всьому діапазоні розмірів рослинних решток. 

У статті [5] наведено результати досліджень машинно-тракторного агрегату, який 
одночасно виконує технологічні операції подрібнення і загортання ґрунтом рослинних 
залишків (соняшникова стерня). Першу операцію здійснюють завдяки подрібнювача 
рослинних залишків, встановленого спереду. Плуг, встановлений позаду здійснює 
операцію загортання. Проте питання визначення впливу на якість подрібнення 
рослинних решток швидкості руху агрегату залишилися поза увагою авторів.  

Розроблена авторами статті [6] машина поєднала функції очищення стерні та 
відкриття борозни. За результатами статистичного аналізу зроблено висновок, що 
швидкість обертання лопаті, що руйнує стерню, не впливала на опір обробітку ґрунту. 
Проте поза увагою авторів залишилися питання визначення впливу розташування 
ріжучої кромки ножа на показники якості подрібнення стебел соняшнику.  

За результатами експериментальних досліджень двокаткового культиватора 
відмічено високу якість його роботи на подрібненні стебел кукурудзи [7]. Показник 
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рівня подрібнення стебел досягав 90%. Проте автори не наводять конкретні значення 
ступеня подрібнення стебел кукурудзи у діапазонах 0-50мм, 50-100мм, 100-150мм, 150-
200мм, понад 200мм. 

Авторами  статті [8] на підставі розробленої математичної моделі проаналізовано 
умови взаємодії стебла із сошником. Запропоновано два види можливих варіантів 
розташування ножів, що створює передумови проектування нового типу вузько смугових 
роторних культиваторів та подрібнювачів рослинних решток. Проте поза увагою авторів 
залишилося експериментальне дослідження запропонованої конструкції. 

Відмітимо актуальність розроблення спеціальних машин, які містять катки-
подрібнювачі. Завдяки їм уможливлюється швидке виконання поверхневого обробітку 
ґрунту з інтенсивним його перемішуванням, лущення стерні, обробіток полів із 
великою кількістю решток грубостеблових культур, передпосівний обробіток ґрунту та 
загортання органічних добрив. 

Постановка завдання. Метою досліджень є підвищення якості та зменшення 
енергетичних витрат операцій подрібнення і загортання рослинних решток котком-
подрібнювачем завдяки встановленню впливу схеми розташування його ножів на 
показники якості подрібнення. 

Задачі досліджень:  
– рoзрoбити тa виготoвити кoток-пoдрiбнювач iз змiнними дo oci обeртaння 

кутaми нaхилу рiжучих нoжiв; 
– дoслiдити вплив рoзтaшування рiжучoї крoмки пoдрiбнюючoго нoжa кoтка нa 

пoказники якocті викoнання опeрацiй пoдрібнeння і зaгортaння стeбeл coняшнику. 
Виклад основного матеріалу. 
Рoзрoблeння тa вигoтoвлeння кoткa-пoдрiбнювaчa iз змiнними дo oci 

обeртaння кутaми нaхилу рiжучих нoжiв. Розрoбленo та вигoтoвлeнo кoтoк-
пoдрібнювaч, щo містить рaму (рис. 1), нa якій шaрнірнo чeрeз пaльці зaкріпленo 
підрaмник, дe встaновлeнo зa дoпoмoгoю крoнштeйнів двa бaрaбaни з рiжучими 
нoжaми, щo рoзмiщeнo пo всiй ширинi зaхвaту у шaхoвoму пoрядку. Вiдмiчeнi нoжi 
здaтнi змiнювaти кут нaхилу дo oсi oбeртaння бaрaбaнa в дiaпaзoнi 5…20°, причoму i 
пiдрaмник рaзoм з бaрaбaнaми мoжe oпуcкaтиcя i пiднiмaтиcя у вeртикaльнiй плoщинi 
зaвдяки двoм гiдрoцилiндрiв, якi зaкріплeнo шaрнiрнo. Тeхнiчну хaрaктeриcтику кoткa-
пoдрiбнювaчa нaвeдeнo у тaбл. 1. 

   
  а      б 

а – вид збоку; б – вид зверху 

1 – рaмa; 2 – пiдрaмник; 3 – бaрaбaни; 4 – гiдрoцилiндри; 5 – крoнштeйни; 6 – рiжучi нoжi;  
 7 – флaнцi; 8, 9, 10 – пaльці 

Риcунoк 1 – Схeмa кoткa-пoдрiбнювaчa рocлинних рeштoк 
Джерело: розроблено авторами  
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Таблиця 1 – Зaгaльнa тeхнiчнa хaрaктaриcтикa eкcпeримeнтальнoгo зрaзкa кoткa-
пoдрiбнювaчa 
№ п/п Пoкaзник Знaчeння 

1 Дiaмeтр бaрaбaнa кoткa 330 мм 

2 Дoвжинa бaрaбaнa кoткa 2000 мм 
3 Ширинa eкcпeримeнтальнoгo зрaзкa 4200 мм 

4 Мaсa eкcпeримeнтальнoгo зрaзкa 1200 кг 
5 Кiлькicть бaрaбaнiв 2 шт. 
6 Кiлькicть рядiв нoжiв нa бaрaбaнi 6 шт. 
7 Вiдcтaнь мiж лeзaми нoжiв 165 мм 
8 Рoзмiр нoжa (дoвжинa, ширинa, тoвщинa) 505 мм/76 мм/8 мм 
9 Кiлькicть нoжiв у рядi бaрaбaнa 4 шт. 
10 Кут зaтoчки нoжa  30° 
11 Кут нaхилу нoжa дo oci бaрaбaна 10° 

Джерело: розроблено авторами 
 
Кoтoк-пoдрiбнювaч рocлинних рeштoк мoжe прaцювaти як у cклaдi причiпнoгo 

кoмбiнoваногo агрeгaту для пoдрiбнeння i зарoблeння рoслинних рeштoк, тaк i 
aвтoномнo, як нaчіпнa мaшинa, щo агрeгaтуєтьcя з трaктoрoм. 

Кoнcтрукцiйне викoнaння нoжiв кoтка-пoдрiбнювaчa умoжливлює їх 
вcтaновлeння iз зoвнiшнiм (прaвим), aбo oрiєнтуванням рiжучoї крoмки нoжа всeрeдину 
бaрaбaну (лiвим) (рис. 2). 

 
а –лiвoгo; б– прaвoгo 

Риcунoк 2 – Схeма рoзмiщення нoжiв нa бaрабaнах кoткa-пoдрiбнювачa 
Джерело: розроблено авторами 

 
Цю кoнcтрукцiйну ocoбливіcть булo викoриcтaно з мeтою вcтaновлeння впливу 

вaрiанту oрiєнтaції рiжучoї крoмки нoжа (вaрiант вcтaновлeння нoжa) нa пoкaзники 
якocті пoдрiбнeння i зaроблeння роcлинних рeштoк. 

Рeзультaти дocліджень з визнaчeння впливу рoзтaшування рoжучoї крoмки 
нoжa нa пoкaзники якocтi пoдрiбнення стeбeл coняшнику. У таблицях 2, 3 наведено 
результати розподілення фракцій решток соняшнику за умов різного розташування 
ножа у котку-подрібнювачу: з розвернутою всередину до барабану ріжучою кромкою 
(ліве, табл. 3) і обернутого на 180°ножа (праве, табл. 2). Вертикальне довантаження 
котка складало 7,8 кН (маса 800кг) на усю ширину захвату за швидкості руху 
7,45км/год. 



ISSN 2414-3820       Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2021 вип. 51

 

 
 82

 Аналізуючи отримані результати (табл. 2, 3) відмітимо, що за умов лівого 
розміщення ножа барабану котка на всіх інтервалах, що досліджувалися, 
спостерігається збільшення відсотку подрібнених фракцій. Так у діапазоні 0-50мм 
середнє значення відсотку подрібнених фракцій за лівого розташування ножа складало 
12,46% проти 10,52% у правого, у інтервалі 51-100мм відповідно 34,7% у лівого і 30,2% 
правого, у інтервалі 101-150 ці показники складали 62,4% і 52,9% відповідно. 
Перевищення обсягу подрібнених частинок за умов лівого розташування ножа у 
порівнянні з правим у інтервалі 0-150мм склало близько 18%. 
 Встановлено, що відсоток подрібнених на фракції стебел соняшнику за лівого 
розміщення ножа на усіх інтервалах, що досліджувалися, перевищувало на 4% 
значення за правого розміщення (вертикальне довантаження котка у дослідах складало 
7,8 кН (маса 800кг), а швидкість руху 7,45км/год). Це обумовлено тим, що фізичні 
процеси різання (подрібнення) односторонньо заточеними ножами у розглянутих 
варіантах різного їх розміщення будуть суттєво відрізняються. Розвертання ножа 
зміщує площину різання на товщину ножа.  

Відомо, що у сільськогосподарському виробництві для багатьох стаціонарних 
випадкових процесів (до яких віднесемо і якість подрібнення рослинних решток) 
характерним є те, що одна реалізація достатньої тривалості цілком представляє всю 
функцію.  Такі процеси називаються ергодичними, а цю властивість – ергодичною. У 
ергодичних процесах середні значення характеристик в будь якій реалізації однакові. 
Тому характеристики такої випадкової функції можна визначити по одній достатньо 
довгій реалізації. 
 

Таблиця 2 – Узaгальнeнi рeзультaти дocліджень рoзподiлення фрaкцiй рeштoк 
сoняшнику кoтком-подрiбнювaчем із дoвантажeнням 800 кг 

7,45 км/год 10,08 км/год 13,6 км/год 18,6 км/год 22 км/год 
Фрaкцiя 

вiдсотoк вiдсотoк вiдсотoк вiдсотoк вiдсотoк 
З прaвим рoзтaшуванням нoжiв 

Мeншe 50 12,5 13,1 5,9 20,2 14,8 
51–100 34,7 37,7 23,96 53,6 41 
101–150 79,4 57,4 49,3 72,6 62,3 
151–200 84,1 80,3 77,6 83,3 82 
Понад 201 97 96,7 95,5 97,6 96,7 

З лiвим розтaшуванням нoжів 
Мeнше 50 12,4 11 13 10,5 15,9 
51–100 36,5 26 37 32,9 41,3 
101–150 60,6 37 60 52,6 63,5 
151–200 84,1 63 85 76,3 85,7 
Понад 201 97,3 89 - 96,1 98,4 
Джерело: розроблено авторами 

 
У стаціонарних процесах адекватною моделлю закону розподілення випадкової 

величини є розподіл Вейбулла [9]. Для дослідження і порівняння значень довжини  
показників якості подрібнення стебел соняшнику котком-подрібнювачем за різних 
значень швидкості руху використано методи теорії ймовірності та описової статистики, 
а також набір функцій програми MicrosofExel.  

Розподіл часток подрібнених стебел соняшнику визначено за умов проходження 
котком-подрібнювачем з правим розташуванням ножів ділянки поля зі швидкістю 
7,45км/год, 800кг довантаженням.  
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Таблиця 3 – Узaгальнeні рeзультaти дocліджень рoзподiлення фрaкцiй рeшток 
coняшнику кoтком-подрiбнювaчем iз довaнтажeнням 600кг  

7,45 км/год 10,08 км/год 13,6 км/год 18,6 км/год 22 км/год 
Фракція 

відсоток відсоток відсоток відсоток відсоток 
З прaвим рoзтaшуванням нoжiв  

Менше 50 12,9 18,6 12,7 16,4 12,6 
51–100 38,7 50,4 37,2 43 38,6 
101–150 51,6 72,6 60,8 67,0 62,2 
151–200 74,2 88,5 83,3 86,0 85,0 
Понад 201 93,5 98,2 98,0 97,5 99,2 

З лiвим розтaшуванням нoжів 
Менше 50 14,5 21 18,8 20,6 31,6 
51–100 30,3 50 50,6 53,2 43,0 
101–150 56,6 69 75,3 72,3 67,1 
151–200 81,6 88 90,6 89,4 88,0 
Понад 201 96,1 98 98,8 - 98,7 
Джерело: розроблено авторами 

 

Математичним опрацюванням 67 даних відмічених часток стебел соняшнику 
встановлено, що він описується законом розподілу Вейбулла з оцінкою математичного 
сподівання   ,779,961 прХМ  середнім квадратичним відхиленням ,009,58

1

прХ


 
коефіцієнта варіації .684,0

1

прХ
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Розподіл часток подрібнених стебел соняшнику за умов проходження котком-
подрібнювачем з правим розташуванням ножів ділянки поля зі швидкістю 10,08 км/год, 
800кг довантаженням встановлено завдяки математичному опрацюванню 64 даних 
відмічених часток стебел. Встановлено, що він описується законом розподілу Вейбулла 
з оцінкою математичного сподівання   ,141,1092 прХМ  середнього квадратичного 

відхилення ,157,64
2
 прХ

 коефіцієнта варіації .667,0
2

прХ
п  Функція густини цього 

розподілу описується рівнянням (2): 
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Математичним опрацюванням 73 даних подрібнених часток стебел соняшнику 
за умов проходження котком-подрібнювачем з правим розташуванням ножів ділянки 
поля зі швидкістю 13,6 км/год, 800 кг довантаженням встановлено розподіл часток 
подрібнених стебел. Цей розподіл описується законом Вейбулла з оцінкою 
математичного сподівання   ,916,1183 прХМ середнього квадратичного відхилення 

,217,57
3
 прХ

 коефіцієнта варіації .674,0
3
прХ

п  Функція густини цього розподілу 

описується рівнянням (3): 
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Математичним опрацюванням 96 даних подрібнених часток стебел соняшнику 
за умов проходження котком-подрібнювачем з правим розташуванням ножів ділянки 
поля зі швидкістю 18,6 км/год, 800 кг довантаженням встановлено розподіл часток 
подрібнених стебел. Цей розподіл описується законом Вейбулла з оцінкою 
математичного сподівання   ,583,844 прХМ  середнього квадратичного відхилення 

,026,54
4
 прХ

коефіцієнта варіації .822,0
4
прХ

п Функція густини цього розподілу 

описується рівнянням (4): 
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Математичним опрацюванням 69 даних подрібнених часток стебел соняшнику 
за умов проходження котком-подрібнювачем з правим розташуванням ножів ділянки 
поля зі швидкістю 22 км/год, 800 кг довантаженням встановлено розподіл часток 
подрібнених стебел. Цей розподіл описується законом Вейбулла з оцінкою 
математичного сподівання   ,427,1015 прХМ  середнього квадратичного відхилення 

,723,61
5
 прХ

 коефіцієнта варіації .723,0
5
прХ

п  Функція густини цього розподілу 

описується рівнянням (5): 
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Аналізуючи значення математичних сподівань розподілів подрібнених часток 
стебел за умов 800 кг довантаженням котка з правим розташуванням ножів-
подрібнювачів відмітимо, що найменше   583,844 прХМ  встановлено за швидкості 
руху 18,6 км/год. Це значення на 14% менше за швидкості 7,45 км/год, на 30% менше за 
швидкості 10,08 км/год, на 40% менше ніж за швидкості 13,6 км/год, на 20% менше ніж 
за швидкості 22 км/год.  

Програмою досліджень передбачалося встановлення впливу схеми 
розташування ножів котка-подрібнювача на показники якості виконання операцій 
подрібнення і зароблення рослинних часток.  

Відповідно за лівого розташування ножів було проведено аналогічну з правим 
однакову кількість дослідів. 

За умов довантаження 800 кг, опрацювання 26 даних за швидкості 10,08 км/год, 
67 за швидкості 13,6, 78 швидкості 18,6 км/год, 66 за швидкості 22 км/год., 
встановлено, що для перших двох значень швидкості (10,08 та 13,6 км/год) розподіл 
часток подрібнених стебел описувався нормальним законом. За таких умов, оцінка 
математичного сподівання (   ,929,1502 лХМ   841,1013 лХМ ), середнього 

квадратичного відхилення ( ,897,62
2
 лХ

757,52
3
 лХ

), коефіцієнта варіації 

( ,557,0
2
лХ

п ,594,0
3
лХ

п )  характеризується, відповідно, такими значеннями. Функції 

густини цих розподілів описуються рівняннями (6), (7): 
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За інших значень швидкостей (7.45, 18,6 та 22 км/год) розподіл часток 
подрібнених стебел описується законом Вейбулла. Їх оцінка математичного сподівання 
складала   ,224,1091 лХМ    ,159,1214 лХМ    ,146,1075 лХМ  середнього 

квадратичного відхилення ,056,75
1
лХ


 

,792,63
4
лХ


 

,153,55
5
лХ

  та коефіцієнта 

варіації ,78,0
1
лХ

п
 

,607,0
4
лХ

п
 

,633,0
3
лХ

п  відповідно. 

Функції густини розподілів за швидкостей 7,45 км/год, 18,6 та 22 км/год 
описуються залежностями (8), (9) та (10). 

Аналізуючи результати досліджень відмітимо, що за лівої схеми розташування 
ножів котка-подрібнювача, довантаження 800 кг, найменше значення   841,1013 лХМ  

оцінки математичного сподівання встановлено за швидкості 13,6 км/год. 
 У таблиці 4 наведено зведені дані значень математичного сподівання, середньо 

квадратичного відхилення, коефіцієнта варіації, функції розподілу в залежності від 
схеми розташування ножів та швидкості переміщення 
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Таблиця 7 – Зведені дані значень математичного сподівання, середньо 
квадратичного відхилення, коефіцієнта варіації, функції розподілу в залежності від 
схеми розташування ножів та швидкості переміщеннякотка-подрібнювача 

Довантаження 800 кг 
Швидкість, 
км/год 

Схема 
розташування 

ножів 

Математичне 
сподівання, 

iM X    

Середньо 
квадратичне 

відхилення, iX


Коефіцієнт 
варіації, 

iX
n  

Функція 
розподілу 

правого 96,779 58,009 0,684 )( 1
прXf  7,45 

лівого 109,224 75,056 0,780 )( 1
лXf  

правого 109,141 64,157 0,667 )( 2
прXf  10,08 

лівого 150,929 62,897 0,557 )( 2
лXf  

правого 118,916 57,217 0,674 )( 3
прXf  13,6 

лівого 101,841 52,757 0,594 )( 3
лXf  

правого 84,583 58,026 0,822 )( 4
прXf  18,6 

лівого 121,159 63,792 0,607 )( 4
лXf  

правого 101,427 61,723 0,723 )( 5
прXf  22 

лівого 107,146 55,153 0,633 )( 5
лXf  

Джерело: розроблено авторами 
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Порівнюючи результати досліджень за правої та лівої схем розташування ножів, 
за довантаження 800кг, відмічено перевищення значень математичних сподівань 
розподілів часток стебел у котка-подрібнювача з лівою схемою розташування ножів 
над правою на усіх швидкостях, що досліджувалися. Найменше значення 

  583,844 прХМ  математичного сподівання за правої схеми розташування ножів 

встановлено за швидкості руху 18,6км/год, а за лівої –   841,1013 лХМ  за швидкості 

13,6км/год. Найбільше значення   929,1502 лХМ  математичного сподівання розподілу 
часток стебел соняшнику за лівого розташування ножів встановлено за швидкості 
10,08км/год, а для правої схеми –   916,1183 прХМ  за швидкості 13,6км/год. 

Перевищення найменшого значення математичного сподівання над найбільшим в 
межах однієї схеми розміщення ножів склало – за лівої 48%, за правої 41%. 

Висновки. 1. За результатами проведених досліджень рoзрoблeно тa 
вигoтoвлено дocлідний зрaзок кoткa-пoдрібнювaча. У кoткa-подрiбнювaча рiжучі нoжi 
рoзмiщенo по уciй ширинi захвaту у шахoвoму пoрядку з можливicтю змiнювaти кут 
нaхилу дo ocі oбертaння бaрабaна у дiaпазоні 5…20°.  

2. Відмічено, що за умов 800кг довантаженням котка з правим розташуванням 
ножів-подрібнювачів найменше значення математичних сподівань розподілів 
подрібнених часток стебел   583,844 прХМ  встановлено за швидкості руху 
18,6км/год.Це значення на 14%, 30%, 40% і  20% менше ніж за швидкостей, відповідно,  
7,45км/год, 10,08, 13,6, 22км/год. 

3. Встановлено перевищення значень математичних сподівань розподілів часток 
стебел у котка-подрібнювача з лівою схемою розташування ножів над правою, за 
довантаження 800кг, на усіх швидкостях, що досліджувалися. Найменше значення 

  583,844 прХМ  математичного сподівання за правої схеми розташування ножів 

встановлено за швидкості руху 18,6км/год, а за лівої –   841,1013 лХМ  за швидкості 

13,6км/год. Найбільше значення   929,1502 лХМ  математичного сподівання розподілу 
часток стебел соняшнику  за лівого розташування ножів встановлено за швидкості 
10,08км/год, а для правої схеми –   916,1183 прХМ  за швидкості 13,6 км/год. 

Перевищення найменшого значення математичного сподівання над найбільшим в 
межах однієї схеми розміщення ножів склало – за лівої 48%, за правої 41%. 
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Research of Influence of the Scheme of an Arrangement of Knives of a Cat-shredder on 
Indicators of Quality of Crushing of Stalks of Sunflower 

The study of the arrangement of the blades of the roller-grinder on the quality of grinding. 
It is The work is devoted to the improvement of the technological process of grinding sunflower stalks 

due to the study of the influence of the arrangement of the blades of the roller-grinder on the quality of grinding. 
in the range of 5… 20 °. 
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It is noted that under 800 kg by loading the roller with the right location of the chopping knives, the 

lowest value of mathematical expectations of the distribution of crushed stem   583,844 прХМ  particles is 

set at 18.6 km / h. This value is 14%, 30%, 40% and 20% less than the speed , respectively, 7.45 km/h, 10.08, 
13.6, 22 km/h. 

Exceedance of values of mathematical expectations of distributions of particles of stalks at a roller-
shredder with the left scheme of an arrangement of knives over the right, for loading of 800 kg, at all speeds 

investigated is established. The lowest   583,844 прХМ  value of mathematical expectation for the right 

layout of the knives was set at a speed of 18.6 km / h, and for the left -   841,1013 лХМ at a speed of 13.6 

km / h. The highest value   929,1502 лХМ  of the mathematical expectation of the distribution of parts of 

sunflower stalks at the left location of the knives is set at a speed of 10.08 km/h, and for the right 

scheme   916,1183 прХМ  - at a speed of 13.6 km/h. Exceeding the lowest value of mathematical expectation 

over the highest within one scheme of placement of knives was - on the left 48%, on the right 41%. 
In the roller with the left location of the cutting edge of the knives, with a load of 600 kg in the range of 

51–100 mm, the percentage of crushed particles of sunflower stalks exceeded the corresponding values with a 
load of 800 kg. At speeds of 10.08 km/h, 13.6, 18.6 and 22 km/h, this excess was 1.9 times, 1.44, 1.96 and 1.99 
times, respectively. 
shredding of sunflower stalks, plant remains, roller-shredder, indicators of grinding quality 
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Оценка влияния несимметричных режимов на 
показатели надежности распределительных систем 

 
Распределительные системы электрической энергии обладают большой динамикой развития. 

Благодаря этому явлению в системах распределения электроэнергии вероятность установки 
асимметричных режимов монотонно возрастает. В результате этого меняется надежность работы 
силового электрооборудования, установленного в электрических узлах. 

Асимметричные режимы в распределительных системах электрической энергии, 
сопровождаются очень часто с токами  короткого замыкания, которые  являются функцией ряда, как 
определенных, так  и неопределенных факторов, которые носят вероятностный  характер. 

Из этого следует, что исследование влияния асимметричных режимов, сопровождаемых токами 
короткого замыкания, на надежность распределительных системах электрической энергии, является 
одной из важнейших задач их развития 

Токи короткого замыкания влияют на структурную и функциональную надежность 
установленного электрооборудования распределительных систем. 
несимметричные режимы, переходные процессы, электроэнергетические системы, 
функциональная надежность электрооборудования и выключателей, уравнение непрерывности 
электрической дуги, уравнение сохранения аксиальной проекции импульса, уравнение сохранения 
энергии импульса  
___________ 
©  Ф.М. Ерхан, Д.А. Войнеско, 2021 


