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(54) Назва корисної моделі: 

ЖНИВАРКА З РІЖУЧИМ АПАРАТОМ

(57) Формула корисної моделі:

Жниварка з ріжучим апаратом, що містить ріжучий апарат, відділювач рослин, секційний конвеєр, голчастий 
конвеєр, підбійку, в'язальний апарат, розтилаючий апарат, механізм нахилу, сницю з карданною передачею, 
раму, яка відрізняється тим, що у ріжучого апарата лезо ножів розміщено паралельно до вектора абсолютної 
швидкості руху ножа відносно стебла і визначається за формулою У=агоїд УпМ і оптимальні режими різання 
досягаються при їд р=У^п=Рр>2 в діапазоні кутів ковзання 61,4<р<90; (ф+Дф)<р<(90-Д^) при Кр - біп^ - фУсоб  ̂
зі співвідношенням трансформованого і конструктивного кутів заточки tg а=їд а(0,08...0,443) з кутом скосу леза 
Q=(90-p), де: Уп - швидкість руху леза ножа відносно рослин у горизонтальній площині, Уї - швидкість руху 
леза ножа відносно рослин у вертикальній площині, р - кут ковзання леза, Кр - коефіцієнт ковзання леза, а - 
двогранний конструктивний кут заточки між опорною і робочою гранями, ф - кут тертя леза по стеблу, Дф) - 
число градусів (4 .5 ), Д^ - число градусів (18.20),  ̂- кут, Q - кут скосу леза.
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