
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПРОДОВОЛ ЬСТВА УКРАЇНИ

ВІСНИК 
ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Випуск 123

СИСТЕМОТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ 

ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Харків 2012



Друкується за рішенням Вченої Ради ХНТУСГ від 23.02.2012р. протокол № 6

В збірник включені наукові праці Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка, провідних закладів, науково-дослідних 
інститутів і підприємств України та зарубіжжя, в яких наведені результат теоретичних та 
експериментальних досліджень з розробки, експлуатації, підвищення ефективності 
використання машин і технологічних процесів.

Редакційна колегія:

" Член-кореспондент УААН, академік МАИ ВШ та 1А України, професор Мазоренко 
Д.1.. члсн-кореспондент УААН, доктор техн. наук, професор Чорновол М.І., член- 
кореспондент УААН, доктор техн. наук, професор Тіщенко Л.М., доктор техн. наук, 
професор Войтов В.А. (відповідальний редактор), академік ІА України, лауреат Державної 
премії України, доктор техн. наук , професор Скобло Т.С., доктор техн. наук, професор 
Сидорчук О.В., член-кореспондент !А України, доктор техн. наук, професор Козаченко О.В., 
доктор техн. наук, професор Фененко А.1., академік LA України, лауреат Державної премії 
України, професор Сідашенко О.1., доктор с.-г. наук, професор Петруша С.З., канд. техн. 
наук, професор Міклуш В.11., доктор техн. наук Шацький В.В., доктор техн. наук, професор 
УжикВ.Ф., академік 1А України, професор Науменко O.A., канд. техн. наук, професор Бойко 
І.Г., канд. техн. наук, доцент Ружило З.В., доктор техн. паук Власовець В.М., канд. техн. 
наук, доцент Кириченко В.Є, канд. техн. наук, доценг Кухаренко П.М., канд. техн. наук, 
доцент Овсянніков С.І. (відповідальний редактор).

Наукове видання

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

Випуск 123
«Системотехніка і технології лісового комплексу»

«Транспортні технології»

(Свідоцтво про державну реєстрацію -  серія КВ № 15983-4455 ГІ11 від 01.12.2009р.)

Відповідальний за випуск Овсянніков С.І.
Комп’ютерна верстка та набір: Сабліна М.О:, Нездоймишапка 10.М.

Підписано до друку 23.02.2012р. Папір тип №2. Формат 60x84 1/16. Умов. друк. 12,1. 
Тираж 100 прим.

© Харківський національний технічний 
університет сільського господарства 
ім. Петра Василенка

УДК 630*656*001.6.



РОЗДІЛ 1
СИСТЕМ ОТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОВОГО КОМ ПЛЕКСУ

УДК 621.91:674.056

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ НОЖ ІВ З 
КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ ДЛЯ РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ

Кірнк М. Д. -  д.т.н., професор; Капралі. Ю. І5. — аспірант
(Національний лісот ехнічний університ ет  України)

Проведено аналіз робіт, присвячених зміцненню сталевих ножів і 
попередні дослідж ення зносу нож ів з конструкційно)' сталі, зміцнених 
високошвиОкісним тертям.

Постановка проблеми. Для виготовлення дереворізальних ножів 
використовують середньолеговані (ХбВФ), високолеговапі (85Х6НФТ, 
55Х7ВСМФ) або швидкорізальні (Р6М 5) сталі. Після гартування та відпуску їх 
твердість становить 59 ...63  НКС. Структура мартенсит з троститом для 
середньо- і високояегованих сталей та мартенсит з карбідами для 
швидкорізальних сталей. Період стійкості ножів від 4 до 10 годин неперервної 
роботи залежно від режимів експлуатації. У зв ’язку з дефіцитом легуючих 
елементів і значною вартістю легованих та швидкорізальних сталей виробники 
для виготовлення ножів застосовують високовуглецеві і низьколеговані сталі 
(У8 А, 9ХФ, ХВГ, 6ХС), які мають значно нижчі експлуатаційні 
характеристики. З метою доведення експлуатаційних характеристик ножів з 
цих сталей до рівня високолегованих їх робочі поверхні зміцнюють.

А наліз останніх дослідж ень і публікац ій . Зміцнення ножів з 
високовуглецевих і мизьколеговаиих сталей здійснювали за допомогою лазера 
на завершальній операції в підготовяенні їх до роботи. Під час даного 
зміцнення відбувається гартування поверхневих шарів з утворенням дуже 
подрібненої мартенсигної або мартенситно-аустенітної структури. В зоні дії 
лазерного променя спостерігається підвищення концентрації вуглецю внаслідок 
більш інтенсивного вигорання заліза. Крім того в результаті іонізації газів 
повітря під дією  променя лазера відбувається насичення поверхневих шарів 
вуглецем і азотом. Внаслідок цих процесів відбувається підвищення 
мікротвердості. На ножах зі сталі У 10. 9ХС, ХВГ мікротвердість збільшилась 
до 8,8...10,1 ГПа. Товщина зміцненого шару сягала 115... 1,35 мкм. Зміцнені 
ножі мали зносостійкість в 2 ,5 ...3 ,5  рази більшу, ніж гартовані. До недоліків 
цього Способу відноситься висока вартість обладнання для зміцнення, великі 
енергетичні затрати та низька продуктивність [1].

Конструкційні сталі з вмістом вуглецю до 0,35% зміцнювали шляхом 
цементації. Внаслідок цементації отримується зміцнений шар товщиною



2) раціональне розміщ ення листів пшону у пакеті за варіантом комбінувала 
4 дозволяє отримати фанеру, яка за ф ізико-мехаиш ими показниками не 
посту паєтьсй березовій;
3) для зменш ення ступенш  опресування фанери доцільніш е 
використовувати клей із незначним вмістом вологи у ньому, що сприятиме 
також і змеиш нню  вологості готової продукції:
4) при формуванні пакета шгюиу з різнх порід для виготовлення фанери 
необхідно враховувати щільність деревини, причому використовуючи на 
зовнішні шари шпон більш ої щільності.

Таким чином, виготовлення фанери з використанням вільхового шпону 
дозволяє збільш ити сировинну базу фанерних підприємств України. Також 
заміна 40%  березових листів шпону у пакеті вільховими дозволяє отримувати 
матеріал із задовільними ф із ико-механічними показниками та економити 
Дефіцитну березову сировину.
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Аннотации

СВОЙСТВА ФАНЕР.Ы, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ЛИСТОВ БЕРЕЗОВОЇ О 
И ОЛЬХОВОГО Ш ПОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ФЕНОЛ ОФОРМ АЛЬДЕГИДНОГО КЛЕЯ
Бэхта П. А.;Сэрган О. Е.

Обоснован выбор рационального варианта комбинирования пакета шпона 
и з  разны х пород древесины (береза, ольха) для изготовления фанеры. 
Установлено, что частичная замена в пакете листов березового на ольховый  
шпон дает возмож ность изготовить фанеру, которая по своим физико- 
механическим свойствам отвечает требованиям стандарта.

Abstract

THE PROPERTIES OK PLYW OOD, M ADE OF BIRCHEN ANI) ALDEREN  
VENEER WITH USING OF FENOLOFORM ALDEHYDE GLUE,

Bekhta P.A., Sergan О. E.

The choice o f  rational variant, o f  combination package o f  veneer from  different 
species (birch, alder) fo r  the producing o f  p lyw ood is substantiated. Established that 
partial replacement in the package leaves o f  birch and alder veneer allows to make 
plyw ood wich by their physical and mechanical properties meet the requirements o f  
the standard.

УДК 674.053:621.935

ОБҐРУНТУВАНН Я РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ РОЗВЕДЕННЯ  
ЗУБЦЯ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ  

Ребечиюк І.Т., к.т.м.,доц.
(Національний лісотехнічтп'іуніверситет України)

Д ію о а Л .Ф ., к.т.н., доц.
(Львівський держ авний університет безпеки ж иттєдіяльності) 

К 'о .і і с с і ш к  К.К., к.т.н., асис.
(Національний університет "Львівська політ ехніка')

На основі дослідж ень напруж ено-деформованого стану двох типів 
■Моделей розведених зубців обгрунтовано вибір раціонального способу 
розведення зубців стрічкової пилки на бік.

Ключові слово: стрічкова пилка, розведений зубець, модель



I

П ід час підготовленій стрічкової пилки до роботи., як один із способів 
розширення зубчастого вінця, виконується розведення зубців пилки на бік. На 
сьогодні с різні способи розведення зубців [І, 2]. Л і д  час розведення зубець з 
трикутної пластини стає тілом з досить складною геометрією.

Розглянемо частину зубця, що обмежена знизу площиною abed  (рис..!). 
Нижня частина зубця 1 abedefgh, що суміжна з частиною 4 й затискається під 
час розведення затискними пластинами, залишається незмінною після 
розведення. Вище від ліній fg  і eh, положення яких залежить від розміщення 
верхніх крайок затискних пластин, зубець викривляється до точки прикладання 
сили від розвідного бойка (точка / ). Середня частина зубця 2 є викривлена та 
обмежується зверху площиною jk lm , що паралельна до площини Jghe і 
проходить через топку /. Верхня частина зубця 3, що міститься вище від 
площини jklm , залиш ається не викривленою, проте змінює своє положення 
відносно нижньої частини зубця І. Отже, розведений зубець є тілом досить 
складію ї нонфігурації.

Для дослідження папружено-деформоваиого стану такого тіла можна 
використати метод скінченних елементів [3, 4]. Для цього треба побудувати 
твердотільну модель розведеного зубця. Таку побудову можна провести в 
середовищ ах систем для твердотільного проектування, таких як Solid Works, 
Solid Edge, Компас, I-Deas, Cafia тощо [5]. Надалі таку модель буде достатньо 
просто розділити на скінченні елементи.

Відповідно до способів розведення зубця пилки на бік вирізняються, два 
типи розведеного зубця.

Перший тип розведеного зубця одержується тоді, коли лінія затискання 
зубця орієнтується перпендикулярно до бісектриси кута загострення зубця, 
згідно з рекомендаціями (див, рис. 1) [1]. У цьому випадку лінію, що обмежує 
невикриіілену верхню частину зубця 3, будемо вважати прямою, що також 
перпендикулярна до бісектриси кута загострення зубця. Форма викривленої 
середньої частини зубця 2 близька до циліндричної

Другий run  розведеного зубця отримується тоді, коли лінія затискання 
орієнтується паралельно до лінії верш ин зубців, згідно з рекомендаціями 
американської фірми “W ood-M izer” (рис. 2) [2]. Вказаний спосіб розведення 
сьогодні широко використовується на виробництві для підготовленім вузьких 
колодопиляльних стрічкових пилок. За таких умов затискання зубця його 
нижня частина 1 матиме трохи іншу форму порівняно з формою нижньої 
частини зубця першого типу. Знизу нижня частина зубця 1 обмежується 
аналогічно площиною abed, однак зверху - площиною Jghe, що паралельна до 
лінії верш ин зубців.
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Рис. І. Розведений-зубець пилки першого типу: а) дві проекції зубця : б) 
зубець в ізометрії

Відгинання зубця також здійснюється по всій довжині лінії затискання Д г і 
eh: Однак суттєва зміна форми викривленої поверхні починається з ліній j g  і 
kh, що розміщені під певним кутом до лінії вершин. Для визначення цього кута 
виконані дослідження зубців двадцяти виробничих взірців стрічкових пилок, 
що підготовлялись на вітчизняних та закордонних розвідних пристроях. 
Досліажсиня показали, що лінія суттєвого викривлення розміщується під кутом
9...25пдо лінії вершин (середнє значення кута 17').

Викривлена середня частина зубця складається з двох ділянок: перша 
fgike.it з незначним викривленням; друга jgliklrnno - з істотним викривленням. 
Форма викривленої середньої частини зубця 2 (див. рис. 2) близька до 
конусоподібної. Лінії Іт та оп, т о  обмежують невикривлену верхню частину 
зубця 3, вважаємо паралельними до лінії початку істотного викривлення jg. 
Відповідно гілпшими jghk  і Інша є паралельними. Верхня частина зубця З 
залишається також не викривленою, але зміна положення відносно нижньої 
частини ке подібна на зміну верхньої частини розведеного зубця першого типу.
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Відповідно до двох типів розведеного зубця створено дві тлердотільні 
моделі.

Модель першого типу розведеного зубця зображено на рис. З, а.

.Піні«
к н к р и ш е їш я  їуГ м я л Н н Ь и л р ш и в ' чубц ів  .4#. .Д  д -  А ^

Лшіядегисідошя 'луйік • ї гН т ••...:і

........... ЇГ

Л т ії  ш  и скаш> я ?.у шм

Рис.2. Розведений зубець пилки другого типу: а) дві проекції зубця: б) зубець в
ізометрії.

а)
Рис. З, Твердотілій і а модель розведеного зубця стрічкової пилки перш ого тилу 

а.) зубець; б) верхня частина зубця
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Основні частини зубця: нижня 1, середня 2 та верхня 3, охарактеріЬ^. 
вище. Викривлена середня частина зубця 2 побудована координатним 
способом за п 'ятьма точками, що лежать на бісектрисі кута загострення. Верхня 
частина розведеного зубця 3 розміщена так, що зовнішня вершина леза зубця 
віддалена на 0,5 мм  по нормалі від прямолінійної бокової поверхні нижньої 
частини зубця, що становить половину товщини пилки.

У верхній частині 3 твердотільної моделі зубця виділено поверхні та 
різальні кромки, ідо контактують із деревиною в процесі різання ( рис. З, б). По 
передній поверхні площа контакту 4 зубця з деревиною переважно 
визначаться за поперечним перерізом шару деревини, шо зрізується. У 
розведеного зубця ця поверхня є здебільшого у вигляді паралелограма з 
вилученням невеликої трапецеподібиої ділянки 5. Наявність такої ділянки 
зумовлена перекриттям розведених в різні боки зубців в процесі різання. 
Головна різальна кромка 6 контактує з деревиною на всій своїй довжині. Площа 
контакту по головній задній поверхні зубця залежить від заднього кута зубця та 
особливостей пружного відновлення деревини. У побудованій твердотільній 
моделі задня контактна поверхня задана у вигляді паралелограма 7. Зовнішня 
бокова різальна кромка зубця контактує з деревиною на довжині, що 
пропорційна - подвійній подачі на зубець. Контактна ділянка 8 по зовнішній 
боковій поверхні зубця залежить від положення верхньої частини зубця в 
пропилі та особливостей пружного відновлення деревини. У твердотільній 
моделі ця поверхня задана у вигляді чотирикутника. Внутрішня бокова різальна 
кромка зубця контактує з деревиною на довжині, що пропорційна подачі на 
зубець. Контактна ділянка по внутрішній боковій поверхні зубця залежить від 
величини подачі на зубець та величини розведення зубця на бік У 
твердотільній моделі зубця ця поверхня задана у вигляді трикутника 9, що 
складається з чотирикутника 10 та трикутника і 1. На цих виділених поверхнях 
та крайках у процесі різання па зубець діють поверхневі сили.

Модель другого типу розведеного зубця зображено на рис. 4. Основні 
особливості побудови елементів моделі другого типу розведеного зубця 
аналогічні до особливостей побудови елементів, моделі першого типу 
розведеного зубця.

о) 
а )

Рис. 4. Твердотільна модель розведеного зубця стрічкової пилки другого 
гину а) зубець. б) верхня частина зубця



Відмінність полягає а тому, щ о площа контакту по зовнішній боковій 
поверхні зубця, згідно з дослідженнями [6], збільшується майже вдвічі. Це 
відбувається внаслідок зміни положення верхньої частини зубця в пропилі 
через інше положення лінії затискання зубця під час розведення.

Таке детальне моделю вання складових частин контактної поверхні зубця з 
деревиною дає змогу достатньо точно врахувати характер розподілу сил між 
зубцем та деревиною . Відповідно до зазначеної різниці в площах контакту по 
зовнішній боковій поверхні зубця зміняться й складові сили різання. Площа 
контакту по внутрішній боковій задній поверхні між зубцем і деревиною  не 
зміниться за різних способів розведення, проте зміняться умови тертя Це 
призведе до зменш ення сили, яка діє по цій поверхні. Відповідно до виконаних 
досліджень [7]. прогнозоване зменшення сили по внутрішній боковій поверхні 
становитиме 10...20%. Тому вказані відмінності враховували в дослідженні 
цапруж епо-деформоваиого стану розведеного за різними способами зубця 
стрічкової пилки [8].

Оскільки розведений зубець пилки в процесі роботи повертається в 
нерозведений стан, то найбільший інтерес для дослідження становить 
переміщення верш ини зубця по нормалі до прямолінійної бокової поверхні 
нижньої частини зубця. Як показали подальші дослідження із застосуванням 
методу скінченних елементів та обчислювальної системи COSM OS/M  [8] у 
розведених зубців обох типів під дією  сили максимально переміщується 
верш ина зубця. У розведеного зубця пилки першого типу максимальне 
переміщення вершини зубця становить 9,1 -!0"7 м. Для розведеного зубця 
другого типу зазначене переміщ ення становить 1,266 • І О"6 м.

Отже, для розведеного зубця пилки другого зилу переміщення зростає, як 
показали дослідження, приблизно на 28%. Із отриманих результатів випливає, 
що розведений зубець стрічкової пилки першого типу є. раціональнішим 
порівняно із зубцем другого типу.

Висновки
]. Створені твердотільні моделі двох типів розведеного зубця в сучасних 

системах для автоматизованого твердотільного проектування дають змогу: 
побудувати сітки скінченно-елементних моделей з урахуванням геометрії 
розведеного зубця, розпізнати область із сильною зміною геометричних 
параметрів — викривлені середні ділянки розведеного зубця, генерувати сітку 
скінченних елементів різної форми та розмірів, змінювати фізико-м.еханічні 
властивості матеріалу зубця та значення силових навантажені, вузлів сітки на 
контактних поверхнях із деревиною.

2. Обгрунтовано, що раціонально розводити зубець стрічкової пилки так, 
щоб лінія відгинання його верш инної частини була перпендикулярна до 
бісектриси кута загострення.
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Аннотация

Об о с н о в а н и е  р а ц и о н а л ь н о г о  с п о с о б а  р а з в е д е н и я  з у б а
л е н т о ч н о й  п и л ы

Ребезнюк М.Т., Дзюба Л.Ф., Колесник К.К.

На основа uccnqdoeuuuU напряж енно деформированного состоянию двух 
типов лгддеяей разведенных зубцов обоснованно выбор рационального способа 
разведения зубцов ленточной пилочки на бок.

Abstract

SUBSTANTIATION OF RATIONAL M ETHOD OF SPRING SETTING A 
TOOTH OF A BAND SAW

I T. Rebeznjuk., L.F. Dz.juba. K.K. Kolesnyk.

On the basis o f  researches o f  the tensely-deformed slate o f  two types models o f  
spring acted a say.- tooth is substantiated choice o f  rational method o f  spring setting  
teeth o f  a tape .voir on a side.

Keywords: band saw. spring seted teeth a saw tooth, model
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Анотація

КО Н ТРА КТН Е ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМ А РЕАЛІЗАЦІЇ 
ТРАН СП О РТН И Х ТЕХ Н О Л О ГІЙ  В ПРОЦЕСІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЛІЄНТІВ
Сумець О.М.. Ярохію С.Ю., Кариаух M B .

У статті подано результ ат и аналізу сутності її зм істу контрактних 
перевезень, як  сучасної форми реалізації транспортних технологій в процесі 
обслуговування клієнтів. Описано досвід використання контрактних 
перевізників відом ими європейськими її американськими компаніями.

Abstract

TRANSPO R TATIO N C O N TR A CT AS A M ODERN FORM OF TRANSPORT  
TECHNO LOGY IM PLEM ENTATION IN CUSTO M ER SERVICE

Sumets A., Yarohno S., Karnauh N.

The article analyzes the nature and content o f  contract o f  carriage as a modern  
form o f  implementation o f  transport technology in customer service. The experience 
o f  the use o f  contract carriers well-known European and Am erican companies.
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