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`_ 1981 SYLWAN Nr 2 
  

JERZY WIĘSIK 

Analiza kinematyki 
_1 zakresu cięcia głowicy N-5 

Анализ кинематики и условий работы режущего устройства N-5 

Analysis of kinematics and cutting range of N-5 head 

1. UWAGI WSTĘPNE 

NJ tosowane obecnie w leśnictwie maszyny Śścinkowe mają zespoły ro- 
bocze o bardzo różnorodnej konstrukcji zależnie od zadań, jakie 

maszyna ma realizować w procesie technologicznym, gatunku ścinanego 
drzewa i wielu innych czynników (4). | | 

W Polsce rozpoczęto produkcję głowic nożowych: N-5 — umożliwia- 
jących cięcie trzebieżowe i ND-600 — dla zrębów całkowitych. Obydwa 

typy posiadają podobny mechanizm tnący, który jest chroniony paten- 
tem PRL nr 77933. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawy teoretyczne kine- 
matyki i ustalania zakresu cięcia głowicy N-5. | | 

Mechanizm tnący głowicy N-5, którego schemat przedstawiono na 

ryc. 1, składa się z dwóch par dwustronnych 'dźwigni 1, do jednego końca 

których zamocowano wahliwie obsady noży 2, a do drugiego siłownik 

hydrauliczny 3 o średnicy cylindra 140 mm i skoku 340 mm. Dźwignie 1 
osadzone są wahliwie w belce poprzecznej 4 za pomocą sworzni 5. 

Z belką 4 połączone są także obsady noży 2, ale za pośrednictwem dwóch 

_ par płaskowników 6 oraz sworzni 7 i 8. Takie połączenie obsad 2 z bel- 
ką 4 zapewnia nożom 9 ruch*w kierunku prostopadłym i równoległym 
do ostrzy, Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest również mały kąt roz- 
warcia noży, powodujący występowanie stosunkowo małych sił rekrea- 

cyjnych odpychających głowicę od drzewa w pierwszej fazie cięcia. | 

Wymiary zespołu tnącego głowicy N-5 przewidują możliwość cięcia 
drzew iglastych o maksymalnej średnicy 30 em. Dla zagwarantowania 

tego zakresu w hydraulicznym układzie napędowym przewidziano ciśnie- 

nie robocze 11,8 MPa (120 kG/cm?). | 

_ 2. ММЕМАТУКА ZESPOŁU ТМАСЕСО 

Układ kinematyczny napędu noża tnącego głowicy N-5, przedstawiony 
schematycznie na ryc. 2, stanowi najprostszy mechanizm | dźwigniowy 

płaski, mający cztery człony i cztery węzły (dla drugiego noża układ jest 
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identyczny). Jest on układem statycznie wyznaczalnym, gdyż spełnia 
warunek Grublera w postaci 

| 3c — 2w = 4 а (1). 

gdzie c oznacza liczbę członów, a w — liczbę węzłów mechanizmu. 

Wymiary poszczególnych członów powodują, że mechanizm ten należy 
zaliczyć do grupy mechanizmów dwuramiennych (3). 

Ruch noża, który stanowi jedną całość z łącznikiem mechanizmu CD, 
uwarunkowany jest ruchem ramion BC i DE. Do całkowitego zamknięcia 

/ 

  
Ryc. 1. Schemat mechanizmu tnacego gtowicy N-5 (opis w tekście) 

noża wystarczający jest skok siłownika 164 mm. Ponieważ układ  napę* — 
dowy drugiego noża jest identyczny, to taka sama wartość potrzebna 
jest do zamknięcia drugiego noża. Aby jednak - zabezpieczyć prawidłową | 
pracę zespołu tnącego skok siłownika musi być nieco większy. W tym 
wypadku, jak wykazały przeprowadzone próby, zapas nie powinien być 
mniejszy od 10 mm. 

Wymiary mechanizmu gwarantują maksymalne otwarcie noża (od- 
ległość środkowego punktu krawędzi tnącej od osi у) równe 160 mm, 
a kąt odchylenia krawędzi tnącej względem osi y — 8°. 

Na ryc. 2 skrajne punkty krawędzi tnącej oznaczono cyframi 1i 3, 
a punkt środkowy cyfrą 2. Ich torami są krzywe 1 — 1,2—2i3 — 3 
Można zauważyć, że w kierunku osi y wszystkie punkty ostrza prze" 
mieszczają się prawie w jednakowym stopniu, tj. ok. 32 mm. Natomia 
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Ryc. 2. Schemat kinema- | 
tyczny napędu noża tnące- 
90 głowicy N-5. AB==367 

= 296 mm, DE=226 mm, 
ОЕ = 150 mm, BE=177 
mm, АА’= 164 тт, 1—3 
=540 mm, (OB). =310 
mm, (OB), = 75 mm 
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drogi ich w kierunku osi x są znacznie zróżnicowane, stąd i prędkości - 
ich różnią się istotnie. | | 

Prędkość ruchu ostrza można określić z następującej zależności 

V=Q-r (2) 
gdzie 

(2 — chwilowa prędkość kątowa obrotu łącznika CD, a więc i noża 
w s_}, 

r — odlegtos¢ punktu na nozu od Srodka chwilowego w m. . 

Chwilowa predkos¢ obrotu noza { jest uwarunkowana wydatkiem 
pompy hydraulicznego układu napędowego oraz długością ramion dzwig- , 
ni AC w sposób następujący 

Q= Ve _ A * l (3) 
ГС 12-*F*rc*'l;,'cosa 
  

gdzie 
Vc — prędkość € w m s”!, 
rc — odległość punktu C od środka chwilowego w m, 
Q — wydatek pompy hydraulicznej w I min”, 
F — powierzchnia przekroju cylindra siłownika w cm*, 
l, — długość ramienia dźwigni napędowej od strony siłownika 

(l, = AB) w m, | 
l — długość ramienia dźwigni napędowej od strony noża (1,= 

= BC) w m, 
a — kąt między ramieniem dźwigni AB a osią y. 

Położenie środka chwilowego względem założonego układu współrzęd- 

nych xy znajdujemy na przecięciu kierunków ramion mechanizmu BC 

i DE. | 

Dla wartości Q=20 l/min (taki jest wydatek pompy w ciągniku 
Ursus C-360), F = 153,86 cm? (dla średnicy cylindra 140 mm) i pozo- 

stałych wymiarów, jak na ryc. 2, chwilowa prędkość kątowa noża zmie- 
nia się w granicach od © = 0,0079 1/s — w chwili początkowej cięcia do 
Q =0,0111 1/s — w chwili końcowej cięcia. Zmianę prędkości liniowych 
punktów ostrza 1, 2 i 3 w całym zakresie ruchu noża, w kierunkach 
osi współrzędnych x i y przedstawiono na ryc. 3. 

Należy zauważyć, że prędkość cięcia drzewa w kierunku osi x jest 
dwukrotnie większa od prędkości noża, gdyż składają się na nią pręd- 
.kość ruchu dwóch noży. A więc teoretyczna prędkość cięcia głowicy za- 
wieszonej na ciągniku Ursus C-360 jest równa ok. 2,15 cm/s. Jeśli 
uwzględnić opory przepływu oleju między pompą a siłownikiem, to rze- 
czywista wartość prędkości cięcia wyniesie tylko ok. 1,6 cm/s. Jest t0 
wartość bardzo mała w porównaniu z wielkościami uzyskiwanymi w 1n- 
nych maszynach ścinkowych. Na przykład w głowicy ND-600, której no- 
śnik posiada pompę o wydatku 200 l/min, prędkość cięcia jest równa 
ok. 12 cm/s. | | 

3. ZAKRES CIĘCIA GŁOWICY 

Głowica N-5 jest przeznaczona do ścinki drzew iglastych, a „więc sto- | 

sunkowo miękkich. Jest to uwarunkowane możliwością pokonania oporów | 
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przez wciskane w drzewo noże oraz trwałość elementów głowicy, a przede 

wszystkim noży tnących. =" 
Układ sił działających na nóż tnący w płaszczyźnie cięcia w końcowej . 

fazie pracy, kiedy wartości sił są największe, przedstawiono na ryc. 4. 

Dźwignia napędowa oddziałuje siłą Pc, łącznik siłą Pp , a ścinane drzewo 

siłą wypadkową R. Spośród wymienionych sił jednoznaczny kierunek ma 

tylko siła Pp, który jest zawsze zgodny z kierunkiem DE. Kierunki 

pozostałych dwu sił nie są bliżej znane. Warunek równowagi wymaga, 

aby wszystkie trzy siły przecinały się w jednym punkcie. Dla wyznacze- 

nia wartości wszystkich sił działających na nóż konieczne jest określenie 

kierunku siły R lub Pc. 
Wypadkowa R przedstawia oddziaływanie tylko połowy przekroju po- 

przecznego drzewa. Składają się na nią opory wynikające z przecinania 

włókien drewna, składowe sił tarcia działające na klinowe płaszczyzny 

noża oraz siły tarcia działające na płaskie (równoległe) płaszczyzny noża. 

Na podstawie dotychczasowych badań można stwierdzić, że decydujący 

udział w wartości wypadkowej R mają siły tarcia (1). Ponieważ kierunek 

sił tarcia jest równoległy do kierunku ruchu, to można przyjąć kierunek 

wypać kowej R zgodny z kierunkiem stycznej do toru punktu jej przy- 

ożenia. 
Zakładając centryczne położenie drzewa na płaszczyźnie noża wypad- 

kową R, w końcowej fazie cięcia, można przyłożyć albo w punkcie środ- 
kowym ostrza 2 (w tym położeniu oznaczono ją symbolem R,), albo 
w środku ciężkości sc połowy przekroju poprzecznego drzewa (gdzie 

oznaczono ją symbolem R.). Należy przypuszczać, iż w rzeczywistość! 

punkt przyłożenia wypadkowej R powinien znaleźć się na odcinku 2 — 
sc, ale bliżej punktu sc. 

Przyjmując jednak do analizy skrajne położenie siły R — będą to 
siły R, lub R, — kierunki ich przetną się z kierunkiem siły Pp w punk- 
cie O, lub Os. Przez te punkty powinien przechodzić również kierunek 
siły Pc (będzie to odpowiednio Pc, lub Pc»). | 

Maksymalna wartość siły Pc uwarunkowana jest parciem siłownika 

mianowicie | | | 

  

pę= PF" lale" Tim (U) 
10.1, 

gdzie 
p — maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym w MPa, 
F — powierzchnia przekroju cylindra siłownika w cm?2, 
l; — odległość linii działania siły Pą od punktu B w m, 

' 1, — odległość linii działania siły Pc od punktu B w m, 
1js — sprawność mechaniczna siłownika, 
Nm — sprawność mechanizmu. 

  

    
    

  

Przyjmując, że ciśnienie w układzie hydraulicznym osiąga warto”. 
11,8 MPa oraz q;=qm=0,9 odpowiednie wartości sił będą równ. 
Pc = 133,5 kN, Pp, = 42,5 kN i R;= 123,5 kN lub Po, = 132,8 KN. 
Рр» = 28,4 КМ 1 В, = 126,1 КМ. | 

| 

| Z. przeprowadzonych obliczeń wynika, że położenie punktu przył 
żenia wypadkowej R powoduje większe zmiany tylko wartości siły Por 
podczas gdy zmiany wartości pozostałych sił są niewielkie. Miejsce prey” 
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Ryc. 5. Zależność maksymalnych oporów Rinax OF średnicy drzewa d przy cięciu 

drzew sosnowych nożem grubości 10 mm i kącie zaostrzenia: a — 27, b — 40 
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łożenia wypadkowej R nie ma więc istotnego wpływu na określanie za- * 
kresu cięcia głowicy. | 

Dla wyznaczenia maksymalnego zakresu cięcia głowicą konieczne było 
poznanie zależności oporów cięcia od średnicy drzewa. W tym celu prze- 
prowadzono pomiary oporów cięcia świeżo pozyskanych wałków sosno- 
wych. Do prób użyto noży grubości 10 mm (tej samej grubości znajdują 
się w głowicy N-5), posiadających kąt zaostrzenia 27” lub 40”. Wyniki 
pomiarów przedstawiono na ryc. 5. Analiza wyników wykazała, że zależ- 
ność maksymalnych oporów cięcia od Średnicy drzewa ma charakter 
iunkcji potęgowej. W tym wypadku otrzymano następujące zależności: 

— dla noża o kącie zaostrzenia 27 

Rpax SF 0,67 : d1:60 (5) 

— Ча noża.o kącie zaostrzenia 40 | 

Rmax = 2,00 + di (6) 
gdzie 
Ryas — maksymalna wartość oporu cięcia w KN, 

d — średnica drzewa w cm. 

Należy zauważyć, że podczas prób warunki cięcia różniły się dość 
znacznie od tych, jakie występują podczas cięcia głowicą. W tym wypadku 
wałek przecinano pojedynczym nożem, a jego kierunek ruchu był zawsze 
prostopadły do krawędzi tnącej. Przy przecinaniu pojedynczym nożem 
całego wałka maksymalna wartość oporów występuje nie w miejscu naj- 
większej szerokości cięcia, a w pewnej odległości za środkiem przekroju. 
Przykłady zależności oporów od drogi noża przy przecinaniu wałków 
przedstawiono na ryc. 6. | 

Analiza otrzymanych wykresów wszystkich pomiarów wykazuje, że 
w położeniu środkowym ostrza opory cięcia są przeciętnie o 15% mniej- 
sze od wartości maksymalnej. W tej sytuacji przy jednoczesnym cięciu 
dwoma nożami, w przypadku jednorodnego drewna, każdy z nich dochodzi 
tylko do środka przekroju, a więc do przecięcia drzewa konieczne jest 
pokonanie oporów o 15% mniejszych, niż wynika to z zależności 5 i 6. 

W wypadku gdy podczas cięcia drzewa nóż przemieszcza się ruchem 
złożonym, tj. w kierunku prostopadłym i równoległym do ostrza — jak 
to ma miejsce w głowicy N-5 — wypadkowe opory cięcia są o 10% 
mniejsze, niż w wypadku tylko prostopadłego ruchu (1). 

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę oraz zakładając, że przy 
większych średnicach cięcia zależność oporów będzie podobna jak w ba- 
danym zakresie, można się spodziewać, że opory przy cięciu głowicą N-5 
drzewa o średnicy 30 cm będą równe ok. 119 kN — gdy kąt zaostrzenia 
noży będzie równy 27 lub ok. 107 kN — gdy kąt zaostrzenia noży będzie 
równy 40°. 7 

Osżacowane wartości oporów są mniejsze od wartości maksymalnej 
możliwej do pokonania przez mechanizm tnący głowicy N-5. 

Przy zastosowaniu noży o kącie zaostrzenia 40” opory cięcia drzew 
są mniejsze, ale zwiększa się warstwa drewna uszkodzonego. Potwier- 
dzają to badania Leonowa (1, 2)i Wiklunda (5). Aby więc ogra- 
niczyé to niekorzystne zjawisko w głowicy N-5 przewidziano noże o kącie 
zaostrzenia 30. 
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4, UWAGI KOŃCOWE 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż zastosowane w naszym kraju 
do ścinki drzew głowice nożowe charakteryzują się bardzo korzystnymi 
walorami kinematycznymi i konstrukcyjnymi, które umożliwiają im wy- 
konanie cięcia przy stosunkowo małych nakładach energetycznych. 

Podane w pracy obliczenia dotyczą drugiej partii wykonanych w Za- 
kładzie Mechaniki i Mechanizacji Leśnictwa SGGW-AR głowic Scinko- 
wych. Dokonano w nich odpowiednich zmian wymiarów mechanizmu 
tnącego, gdyż głowice pierwszej — próbnej partii mogły ścinać drzewa, 
których średnica nie przekraczała 27 cm. 
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9 Wiklund M.: Forces and damage in felling and bucking with knife and 
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Z Zakładu Mechaniki i Mechanizacji 

Leśnictwa SGGW-AR 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 13 października 1978 r. 

Краткое содержание 

Режущее устройство N-5 имеет два режущие ножа, приводимые в движение 
одной гидравлической установкой. Схема её режущего механизма иредставлена на 
рис 1. Кинематическая схема приведения в движение ножей являслся илоским ры- 
чажным механизмом, приводящим в движение ножи в вертикальном и горизоталь- 

ном направлении по отношению к режущей кромкке. Размеры мсханизма обесие 
Чивают раздвижение режущих краев на макксимальное расстояние 320 мм 

В случае монтирования режущего устройства на <сльскохозяйствениом тракторс 

Урсус Т-360, который снабжен гидравлическим насосом ипроизводительность о 

20 л/мин. теоретическая скорость резки древесины равняется только 215 GM (CK 

Следовательно, эти тракторы не могут обеопечить больиюй производительностА 

труда. 

Для приведения в движение режущих ножей устройства N 5 был иприменси 

Гидравлический серво-мотор диаметром 140 мм. При рабочем давлении 118 МРа 
Обеспечивает он срезку сосновых деревьев с максимальным диамстром 30 €M. B KOMIIC 
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Summary 

Felling head N-5 has two mobile knives driven by one hydraulic slave cylinder. 

Fig. 1 illustrates the scheme of its cutting mechanism. Kinematic pattern of the 

drive of knives is a flat lever mechanism giving the notion of knives in direction 

perpendicular and parallel to the cutting edge. Size of the mechanism allows for 

the displacement of cutting edges at the maximal distance of 320 mm. 

In the case of the installation of head on the farm tractor Ursus C-360 equipp- 

ed with hydraulic pump with the discharge of 20 1/min., the theoretical rate of 

wood cutting is equal to only 2.15 cm/sec. These tractors cannot assure, therefore, 

a high work productivity. 

Hydraulic slave cylinder with 140 mm diameter was used for driving cutting 

knives of the N-5 head. Under the working pressure of 11.8 MPa it assures 

cutting of pine trees with a maximal diameter of 30 cm. 
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Płatność gotówką, przelewem lub za zaliczeniem pocztowym: 

— w księgarni Ośrodka Rozpowszechniania s Wydawnictw Nauko- 
— wych PAN 

Adres: ORWNPAN 

Pałac Kultury i Nauki 
00-901 Warszawa 

— w Ekspozyturach ORWNPAN 
w Poznaniu ul. Mielżyńskiego 27/29 

| 61-725 Poznań 

w Krakowie ul. Sławkowska 17 
31-016 Kraków 

we Wrocławiu pl. Wolności 7, I p. 
50-071 Wrocław 

w Katowicach ul. Bankowa 14, paw. D, I p. 
40-007 Katowice              


