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Якщо 2S < IELc nã4 , то корені рівняння – комплексні числа, які 
представимо в тригонометричній формі: ik βα +=1 ; ik βα +−=2 ; 

ik βα −=3 ; ik βα −−=4 , де 
2
1

2
1

44















+








=

IE
S

IE
Lc

nn

ãα і 
2
1

2
1

44















−








=

IE
S

IE
Lc

nn

ãβ . 

Загальним інтегралом рівняння (4) для даного випадку буде: 
),sincos()cos( 1211109 xCxCexCxCey xx ββββ αα +++= −   (7) 

де С9, …, С12 – постійні інтегрування. 
Отже, вирази (5), (6) та (7) є рівняннями зігнутої осі гумової поверхні 

плющильних вальців та одночасно рівняннями деформації внаслідок 
стискання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ РОБОТИ РУЙНУВАННЯ ЗЕРНА 

КУКУРУДЗИ 
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kupchuk.igor@i.ua 
 
З метою зниження витрат на подрібнення зерна, досить 

перспективним є впровадження машин для подрібнення зерна, що 
запропоновані Сергєєвим Н.С., Абрамовим А.А. [1], Нанкою О.В. [2], 
принцип роботи яких базується на комбінуванні способів різання та 
сколювання. 

На базі лабораторії кафедри процесів та обладнання переробних і 
харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету 
було розроблено вібродискову дробарку [3], в якій реалізовано ідею 
поєднання способів подрібнення (удару і різання), що надає змогу 
здійснювати обробку некондиційної сировини із високим показником 
вологовмісту при зменшенні енерговитрат на дану технологічну операцію.  
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В результаті теоретичного дослідження реологічних характеристик зернини 
кукурудзи було отримано аналітичну залежність абсолютної деформації [4]: 
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де η – коефіцієнт в’язкості, МПа∙с; μ – модуль зсуву, МПа; τ – дотичні 
напруження, МПа. 

Враховуючи (1) та відповідно до III теорії міцності при одновісному 
навантаженні, теоретична робота руйнування однієї зернини в умовах 
ударно-різального навантаження може бути представлена у вигляді: 
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де F – навантаження, що прикладене до зернини, Н; де: γ – відносна 
деформація матеріалу; b – товщина зернини, м. 

Аналітичну та графічну інтерпретацію рівняння (2) здійснено в 
математичному середовищі MathCad 15 (рис. 1). Було прийнято базу даних, 
до якої внесено значення: реологічних коефіцієнтів при різних показниках 
вологовмісту, усереднені геометричні характеристики зернини [14] та 
діапазон дотичних напружень τ = 0…6 МПа. 

При руйнуванні зернини, із показником вологовмісту 13–14 % (рис. 1) 
теоретична робота руйнування включає в себе роботу на подолання 
пружних та пластичних деформацій та становить 0,09 Дж, при більших 
значеннях вологовмісту, наприклад 25–26 % цей показних становить 
0,195 Дж. 
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Рис. 1. Залежність теоретичної роботи руйнування зернини кукурудзи 
від напружень при вологовмісті: 1. W=13-14%; 2. W=16-17%; 3.W=19-20%; 
4. W=22-23%; 5. W=25-26%. 

Така різниця роботи руйнування виникає через розсіювання частини 
кінетичної енергії ударного диска в зернині внаслідок її пластичної 
деформації, та зумовлює необхідність проведення подальших досліджень 
направлених на збільшення енергоефективності процесу подрібнення. 
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Цукровий буряк є однією із найважливіших сільськогосподарських 

культур, що вирощуються в Україні. Головними причинами цього є 
сприятливі ґрунтово-кліматичні умови та багаторічний досвід по 
ефективному застосуванню різних технологій. Серед суттєвих чинників 
щорічного зростання обсягів валового збору коренеплодів слід вважати 
розвиток техніки для цієї галузі, особливо для збирання врожаю. 

Для збирання врожаю цукрових буряків в умовах України 
застосовується високоефективна техніка закордонного виробництва. Це, 
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