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абстракт: Изследвани са производителността и износването на режещите 
ножове на роторна секачна машина Biber-70, при преработване на отпадъци от 
дървопреработването и мебелостроенето в енергиен чипс, както и  факторите, от 
които те зависят. определена е промяната на качеството на чипса в зависимост 
от износването на ножовете. Предложена оптимална схема на острене на ножове-
те. Предложени са нови конструкции на режещи ножове, значително по-евтини от 
оригиналните.

Ключови думи: производителност, секачна машина, дължина на материала, 
остри ножове, затъпени ножове

ВъВеДение

През последното десетилетие в ес значително се увеличи из-
ползването на биомаса за енергийни цели, добита както от отпадъ-
ците от дърводобива, така и от дървопреработването. насичането 
на дървесината се извършва от мощни машини, снабдени с режещи 
ножове изработени от висококачествена износоустойчива стомана 
с твърдост hrc 55-59. за изучаване процеса на насичане на дърве-
сината е необходимо изследване на износване (затъпяване) на ин-
струмента, произлизащо при рязането (моисеев, 1981; обрешков, 
1996). Износването на режещите ножове е комбинация/следствие 
от конкретни физически процеси с механичен, топлинен, електриче-
ски и механо-химичен произход. затъпяването на ножовете е свър-
зано с режещата им част, намираща се в контакт с обработвания 
материал. непосредствено влияние оказва обемът му. В зоната на 
острието има висока механична енергия, в резултат на което се 
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развива високо налягане и възникват значителни напрежения в реже-
щата част на инструмента.

Практически цялата механическа енергия, отделяща се в зо-
ната на контактните повърхности и в зоната на деформация на 
обработвания материал се превръща в топлина. за разлика от мета-
лите, дървесината е адхезионна органична материя с ниска топлоп-
роводимост, което изключва възможността за отвеждането на то-
плината от зоната на рязане. Изучаването на топлинните процеси 
в нея може да обясни в значителна степен износването на режещия 
инструмент (райков, 1980; коробков, 1974).

на енергийния пазар на дървесна биомаса са известни два вида 
насечени дървестни частици, с различни характеристики и потреб-
ление: 

потребителски размер на чипса в границите на 12-25 mm;
микрочипс с дължина на влакната 2-12 mm. 
едрият размер чипс се използва обикновено в големите енер-

гийни инсталации при производството на топлина, енергия или газ. 
микрочипсът значително намалява общия размер на разходите при 
производството на пелети и горенето в малки котли.

секачните машини работят с два вида режещи инструмен-
ти: режещи ножове и контраножове. режещите ножове се изработ-
ват цялостно от висококачествени инструментални стомани или 
двупластово (тялото от обикновена конструктивна стомана, а ре-
жещата част от легирана). контраножовете също са от високока-
чествени легирани стомани, както и от конструктивни стомани, с 
усилени ръбове с напластяване на износоустойчиви сплави, а някои се 
закрепват с болтове-шини със същите качества.

Целта на заточването на ножовете е да се получат точно оп-
ределените линейни и ъглови параметри с изискана острота на резеца. 
за добива на дървестната биомаса се използват секачни машини (с 
плоски дискове и барабанни), като само режещите ножове са с по-
стоянен ъгъл на заточване. ъгловите параметри на ножовете след 
заточване са в границите на следните стойности: преден ъгъл на ря-
зане 30...32° и 34...35° – заден. отклоненията не трябва да превишават 
+10 до –30'. класът на грапавост трябва да бъде не по малък от 7. 
Праволинейността на режещите ръбове се проверява с контролна ли-
нийка, като се допуска отклонение не повече 0,2 mm по цялата дължи-
на на ножа. Ширината на ножа се проверява с шублер, като разликата 
по цялата му дължина не трябва да превишава 0,5 mm. 

заточването на ножовете става по мокрия метод с абразивни 
цилиндрично-чашковидни дискове с външен диаметър 200 до 250 mm 
(с периферна скорост 12-25 m/s, надлъжно подаване от 20-12,5 m/min, 
напречно подаване от 0,02 – 0,04 mm). за охлаждане при заточване се 
препоръчва емулсия от 1-3% разтвор от калцирана сода.
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абразивният диск при заточване се върти срещу режещия ръб 
на ножа. Броят на двойните проходи на абразивния диск се определя 
в зависимост от степента на износване. Последните 6 – 8 хода се 
извършват задължително без напречно подаване.

При настройването на режещите ножове на работна ширина 
(на плосък диск или барабан), е необходимо режещите им ръбове да 
се издават на еднакво разстояние от повърхността независимо от 
степента на тяхното износване. настройването на работната ши-
рина на ножовете се извършва след заточване, при минимална шири-
на 45 mm, а максималната 88 mm.

При поставените режещи ножове в секачната машина трябва 
да лежат в една плоскост и хлабината между ножовете и контрано-
жа да бъде еднаква в границите на 0,5 до 0,8 mm. 

дискът или барабана на секачната машина с поставените но-
жове се балансира, при предварително подбрани ножове с еднаква 
маса. В машините с четен брой ножове е достатъчно диаметрално 
противоположните ножове да имат еднаква маса. ножовете се сме-
нят в хоризонтално положение. Хлабината от 0,5 до 0,8 mm е еднак-
ва по цялата им дължина.

При машините с прави челни повърхности на диска поставянето 
на ножовете  и тяхната регулация се извършва с шаблони върху плос-
костта на диска или по образуващата на барабана (райков, 1980).

контраножовете служат като опора на дървесните отпадъци 
при насичане на енергийни трески, поради което понасят основното 
натоварване при рязане. 

МаТериаЛи и МеТОДи

Изследвана е работата на прикачна секачна машина BiBer-70 
произведена от австрийската фирмата  eschlboeck през 2001 г. и за-
купена през 2009 г. от българска фирма (фиг. 1). определено е средно-
то износване Δxn = (xn –x1n) за 12 нови режещи ножа на ротора, като 
разлика от фактически измерената им първоначална дължина преди 
работа xn и x1n след 8 ч работа и до 24. работен час (фиг. 2). Взети са 
три проби по 300 g през 8 работни часа на машината. след изсушава-
не (в електрически шкаф) е определяна средната влажност. Пробите 
са пресявани през стандартен ситов класификатор (с диаметър на 
отворите: 3,15, 16, 45, 63 и 100 mm) и е определено процентното те-
гло на фракциите спрямо общото тегло.

Изследвано е износването на контраножа като през 5 cm по 
неговата дължина са очертани сечения от двете страни и по ди-
агоналите. определени са местата с най-голямо износване, поради 
фрикционното свойство на дървестния чипс.

Използвана е прясноотсечена или преработена дървесина (изрез-
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ки) от иглолистни видове: бял бор, смърч и ела, с влажност от 36 до 
47% (W40) и подсушена с влажност от 12 до 24% (W20). 

контраножът е използван тристранно при дробене на дърве-
сината, а четвъртата страна е базова. По данни на производителя, 
при радиус на закръгление на режещия ръб над 5 mm е необходимо не-
говата смяна (завъртане) (секачни машини на фирмата ешелбьок).  

фиг. 1. Прикачна секачна машина BiBer-70 eschlboeck
Fig. 1. cutting machine BiBer-70 eschlboeck

фиг. 2. Измерване износването на режещите ножове след машинното заточване
Fig. 2. measurement of blades wearing out after automatic sharp
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Проведено е изследване на секачната машина за периода от 11 
април до 1 ноември 2012 г. (7 месеца), като почти един месец (6-31 
август), тя е била в планов ремонт.  Изследвано е износването на 
режещите ножове след три смени работа, като след 1. и 2. смяна 
ножовете са заточени ръчно, сухо, с електрическа машина, а след 3. 
смяна – мокро на точилна машина и тогава е отчитано износването 
на всеки нож. 

Производителността на машината на насичане по време на ра-
бота е отчитана по нейния електронен брояч. Производителността 
в тонове е отчетена по фактически данни на фирмата. определен е 
коефициентът на използване на работното време на машината.

машината е закупена втора употреба, което налага частични 
ремонти през месец-два в продължение на 5 работни дни:

21-26.05. – смяна на лагерите на барабана, вкл. 3 дни за доставка 
от австрия;

2-6. 07. – смяна на износени елементи от подаващия транспор-
тьор и притискащите валове;

17-22. 09. – ремонт на вентилатора за изхвърляне на чипса-лаге-
ри и лопатки ремонт на износения корпус;

15 до 19.10. – повреди по електронното устройство и хидравли-
ката.

фиг. 3. определяне средното износване Δxn на режещите ножове
Fig. 3. determination of mean blades wearing out Δxn



94

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

Първични наблюдения. след монтажа на новите ножове про-
изводителността на секачната машина е максимална. Формите на 
дървесните частици (чипса) се променят от правилно отсечени пра-
воъгълници до ромбове, след 6. час се наблюдава около 5-6% измък-
ване на дървесните частици по дължина на влакната и последва-
що раздробяване, при което формата на частиците се удължава. 
Производителността на машината намалява незначително, като 
леко се завишава разходът на гориво. При работа по време на вто-
рата смяна, ножовете осезателно се затъпяват след 12.-13. час рабо-
та, като удължените трески вследствие на измъкване се увеличават 
двойно до 12%, (към края на смяната след 16.  час). срязаните части 
на дървесните частици започват да преминават от чист срез, пере-
пендикулярно или под ъгъл към надлъжните влакна, към  смачкан срез 
до 20-22%. 

В началото са проведени по шест замервания на производи-
телността на машината с и без заточени ножове. резултатите са 
показани на фиг. 5. Вижда се, че с машината е постигната сменна 
производителност за 8 ч 92,7 t. независимо от ръчното наточва-
не, машината намалява своята производителност на 16. ч – 87,5 t, 
като на 24. ч (84,3 t) производителността е спаднала незначително 
съответно с 5,5 и 9,1%, заради ръчното заточване, при което се 

фиг. 4. Изследване износването на контраножа с квадратно напречно сечение
Fig. 4. investigation of squared vertical section contra-blade wearing out 
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увеличава само ъгълът на рязане (от 35-37 до 39 градуса), а от там 
се увеличава съпротивлението на рязане (фиг. 6). когато ножовете 
не се заточват (след приключването на трите смени) производител-
ността спада чувствително с 11,3 и 23,5%, съотв. за 16 ч: 82,2 t и за 
24 ч: 70.9t, което налага наточването им не само в края на смените, 
но и по време на работа. При насичане на снопове с дървесни изрезки 
свързващата метална тел с диаметър около 5-6 mm причинява ин-
тензивно износване.  

насичаната дървесина (с влажност W20 и W40), при работа 24 
ч, води до максимално износване, съотв. 1,44 и 1,27 mm. При заостря-
не с ръчен електрически флекс на 8. и 16. час, средното износването 
на ножовете е съответно 0,98 и 0,82 mm, с което то се намалява съ-
отв. с 32% за дървесина с влажност W20 и 36% за W40. резултатите 
от разликата и времето на замерване са показани на фиг. 7. 

добитият чипс трябва да отговаря на европейският стандарт 
cen/ts 14961:2005 (e), според който фината фракция под 1 mm не 
трябва да превишава 5%, а грубата фракция трябва да е над 80%. 
резултатите от изследването на фракционния състав са показани 
на фиг. 8. 

със затъпяване на ножовете, дървесният чипс не отговаря на 
стандарта, тъй като дребната фракция се увеличава, а процесът на 
насичане е преминал към раздробяване. 

фиг. 5. средна сменна производителност на секачната машина за период  
от три смени с и без наострени ножове

Fig. 5. mean shift productivity of cutting machine for 3 shifts with and without  
sharp blades
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При работа с незаострени ножове, се наблюдава преминава-
не от хомогенен топливен материал (с преобладаващи правоъгъл-
но, ромбични форми насечени напречно на дървесните влакна) към 
натрошени, раздробени, накъсани, продълговати форми на чипса, с 
размери в широк диапазон от 10 до 100 mm (фиг. 9).

При насичането на изрезки от дървообработването със зао-
стрени ножове, основната (нормална) фракция е с размери от (3,15-
16 mm – 37,9%) и (16-45 mm – 49,1%) или общо 87%. отчетена е дреб-
на фракция (0-3,15 mm – 4,6%) и едра (45-63 mm – 5,6%). добитият 

фиг. 6. ръчното заточване, при което се увеличава ъгъла на рязане
Fig. 6. manual sharping with cutting angle increasing

фиг. 7. средно износване на режещите ножове в зависимост от времето  
на замерване

Fig. 7. mean wearing out of the blades depending on measurement time
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чипс отговаря на приетия европейски стандарт в рамките на 8-12 
работни часа. 

направени са изследвания на чипса на 16. и 24. час, без да са за-
остряни режещите ножове. 

отбелязва се, че основната (нормална) фракция с размери 3,15-16 
mm – намалява от 37,9%-32,8% до 20,9%, а 16-45 mm е почти непроме-
нена (49,1%, 46,6% и 50,5%). При затъпяване на ножовете, дребната 
фракция (0-3,15 mm) се увеличава (4,6%, 7,9% и 9,4%), което понижава 
качествата на енергийния чипс – влошава  работата на котлите. 
едрата също се увеличава (45-63mm – 5.6%, 8.2% и 10.2%; 63-100  mm 
– 0.3%, 2.7% и 7.4%), но тя не оказва особено понижаване на качест-
вото на чипса – само затруднява процеса на подаване на материала 
от шнековите устройства към горивните камери. 

Изследвана е работата на секачната машина за период от три 
години (2009-2012 г.) на работна площадка на Целулозния комбинат 
„монди“ – стамболийски. машината е работила на две смени от 
6 до 14 ч и от 14 до 22 ч с три комплекта ножове, като един ком-
плект работи 3 смени по 8 ч. след заточването на 8. час с флекс 
диск от шкурка, частиците възвръщат първоначалната си форма, 
характерна за машинно заточени ножове и машината възвръща съ-
ответствуващата производителност. ножовете се разхлабват и се 
изнасят навън, за да се извърши ново регулиране при  хлабината от 
0,5 до 0,8 mm.

фиг. 8.  Изследване на фракционния състав при остри, леко и затъпени  
режещи ножове

Fig. 8. Fraction composition investigation for sharp, slightly worn and worn blades
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Преди края на втора смяна, ножовете отново се заточват 
сухо с ръчен електрически ъглошлайфен инструмент и преди края на 
третата смяна се демонтират и се монтира вторият комплект, 
заточени мокро на точилна машина. 

Изследвано е износването на два комплекта нови ножове по 
дължина. По време на работа вторият комплект беше сериозно по-
вреден, поради попадане на метал между режещите ножове, при ко-
ето три ножа бяха безвъзвратно повредени. Износването беше от-
четено на първи комплект от изцяло нови ножове на 11. 04.2012 г, а 
пълното им износване е приключило на 01. 11. 2012 г. При работа с 
първи комплект ножове по време на трите смени, средната заетост  
е 18.39 ч, като е отчетена средна производителност 262,1 t, или ча-
сова производителност 14,25 t. насичани са изрезки от: бял, черен 
бор, смърч, ела, топола и трепетлика, с различна влажност – от 18 
до 40% и различна дължина – от 1 до 4 m. средната обемна плът-
ност на изрезките варира от 350 до 500 kg/m3 или средно 420 kg/m3. 
средната часова производителност е 33,93 m3.

наблюдава се различен темп на износване на режещите ножо-
ве, като разположените в средата двойки №5 и 6, и №7 и 8 поемат 
основното натоварване. средното износване между тях е 0,82 mm, 
докато при крайните №1 и 2, и №11 и 12 е по-ниско – около 0,62 mm. 
В процентно отношение средното износване на ножовете в средата 
е по-високо с 24,4%, отколкото в двата края.

фиг. 9. Форми на фракционният състав на чипса при насичане с остри, леко  
затъпени и затъпени режещи ножове

Fig. 9. chips fraction composition forms for cutting with sharp, slightly worn and worn blades
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режещите ножове са използвани максимално възможно. 
средните са заточвани 43-44 пъти, докато крайните 58 пъти, или 
крайните ножове се ползват 24,1% повече отколкото тези по среда-
та. границата по износване ширината на режещите ножове е до 35 
mm, над нея използването е опасно (Фиг. 7). Цената на един режещ 
нож с доставката е 75 евро, или при 12 броя 900 евро, на контрано-
жа – 440 евро.

В случай че ножовете не се заточват сухо след първа и втора 
смяна с ръчен флекс, максималното износване на средните двойки № 
5 и 6 и № 7 и 8 е 1,27 mm, което е с  0,45 mm  повече спрямо заточ-
ването (0,82 mm). заточването на ножовете до пълната им аморти-
зация е около 27 пъти спрямо 58, което е почти два пъти по-ниско.

През изследвания период контраножът е бил завъртан по посо-
ка на часовниковата стрелка три пъти, в момент когато радиусът 
на закръгление надвиши r = 8 mm. В този случай, над 30% от чипса се 
произвежда не като се насича, а като се смачква, разкъсва и измъква, 
или процесът на насичане преминава към раздробяване. така, незави-
симо острите ножове, качеството на чипса се влошава (като пре-
обладават дългите клечки), производителността на машината спада 
средно до 20-25% и разходът на гориво се увеличава с 10 до 17%, кое-
то се е граничен момент за завъртане на контраножа. Износването 
му през периода на изследване е показан на фиг. 12.

разработена е нова конструкция режещи ножове, изработени в 
мз „дървообработващи инструменти“ – смолян, които се изпит-
ват и позволяват ръчно заточване със флекс, без да се увеличава 
ъгъла на рязане от 35о до 39о:

а) тънък нож с дебелина 10 mm – позволява спазването на ъгъла 
на заточване от 35о;

фиг. 10. средно износване на режещите ножове в зависимост от разположението 
им по дължината на барабана

Fig. 10.  mean wearing out of blades depending on their location along the drum 
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фиг. 11. Износен до край и нов режещ нож
Fig. 11.  Worn through and a new blade

фиг. 12. Износване на контраножа с квадратно напречно сечение
Fig. 12. squared vertical section contra-blade wearing out
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б) масивен нож с дебелина от 18 mm, като до 10 mm дебелина 
се заточва на 35о, а на  18 mm 30о – заден ъгъл на заточване.

на фиг. 13 и 14 са показани най-износваните части от маши-
ната: лопатките на вентилатора и неговия корпус – обемното и 
повърхностно налягане на чипса е максимално, поради стеснението 
на изходящия поток. 

иЗВОДи и ПреПОръКи

Постигната е сменна производителност със секачната машина 
92,7 t, с нови (оригинални) ножове. При ръчно заточване на ножовете 
на 16 ч и 24 ч, производителността спада незначително, съответно с 

фиг. 13. нови конструкции ножове: а – тънък нож с дебелина 10 mm; б – масивен 
нож с дебелина 18 mm

Fig. 13. new construction blades: a – thin blade with thickness 10 mm; b – massive blade 
with thickness 18 mm
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5,5 и 9,1%. когато ножовете не се заточват след приключването на 
трите смени, производителноста спада чувствително с 11,3 и 23,5%. 
това налага заточване на ножовете не само в края на смените, но и 
по време на работа. 

При ръчно заточване на режещите ножове се увеличава ъгълът 
на рязане от 350 до 390. така се увеличава съпротивлението на рязане 

фиг. 14. Износване лопатките на вентилатора, изхвърлящ чипса
Fig. 14. chips cleaning propeller wearing out

фиг. 15. Пробиване корпуса на вентилатора, вследствие центробежния  
натиск на чипса

Fig. 15. Propeller corpus rupture due to centrifugal chips press
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и производителността спада, увеличава се разходът на гориво.
При трисменното насичането на дървесина с абсолютна влаж-

ност 20 и 40%, износването е съотв. 1,44 и 1,27 mm без заостряне. 
При заостряне с ръчен електрически флекс на 8. и 16. час средното 
износването на ножовете е съответно 0,98 и 0,82 mm, с което се 
намалява износването съотв. с 32% за дървесина  с влажност W20 и 
36% за W40.

При насичане със заострени ножове, добитият чипс отговаря на 
приетия европейски стандарт в рамките на 8-12 работни часа. след 
12. до 24 час (без да са заостряни) се наблюдава преминаването от 
хомогенен топливен материал с преобладаващи правоъгълно-ромбич-
ни форми, насечени напречно на дървесните влакна към натрошени, 
раздробени, накъсани  продълговати форми на чипса, с размери в ши-
рок диапазон от 10 до 100 mm. установено е, че фракцията с размери 
от 3,15-16 mm намалява почти наполовина (от 37,9 до 20,9%), а ос-
новната (нормална) фракция (16-45 mm) е почти непроменена (49,1%, 
50,5%). При затъпяване на ножовете дребната фракция (0-3,15 mm) се 
увеличава двойно до 9,4%, което понижава качествата на енергийния 
чипс – влошава  се работата на котлите. едрата също се увеличава 
-45-63 mm – 5,6%, 8,2% и 10,2%, 63-100 mm – 0,3%, 2,7% и 7,4%, но 
качеството на чипса не се понижаване особено – само се затруднява 
процесът на подаване на материала от шнековите устройства към 
горивните камери или чипсът не отговаря на стандарта.

установен е различен темп на износване на режещите ножове 
по дължината на барабана, като разположените в средата двойки 
поемат основното натоварване. средното износване между тях е 
0,82 mm, докато при крайните е по-ниско с 0,62 mm. В процентно 
отношение средното износване на ножовете в средата е по високо с 
24,4%, отколкото в двата края.

установено е, че при износването на контраножа (режещ ръб 
с радиус на закръгление над 5 mm) над 30% от чипса се произвежда 
като се смачква, разкъсва и измъква – процесът на насичане премина-
ва към раздробяване и независимо от острите ножове, качеството 
на чипса се влошава, производителността на машината спада до 20-
25%, разходът на гориво се увеличава с 10 до 17%, което е граничен 
момент за завъртане на контраножа.

разработена е нова конструкция режещи ножове, позволяващи 
ръчното заточване без да се увеличава ъгълът на рязане.
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INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF ROTOR CUTTING  
MACHINE BIBER-70 IN MANUFACTURING OF WASTES FROM 

WOOD PROCESSING AND FURNITURE PRODUCTION
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(SUMMARY)

the productivity of the machine depending on the work duration and 
blades wearing out was investigated. the wearing out of the blades of Biber-
70 cutting machine during manufacturing of wastes from wood processing 
and furniture production into energy chips was studied as well as the factors 
it depends on. Within 7 months the wearing out was observed and an 
optimal scheme for sharping the blades is suggested. new constructions of 
blades are proposed – significantly cheaper than the original ones.
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