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(miêso, ryby itp.). Materia³y komórkowe, wype³nione ciecz¹ WPROWADZENIE
lub nie, w zale¿noœci od wymiarów komórki, w³aœciwoœci 

W przetwórstwie rolno-spo¿ywczym bardzo rozpowszech-
materia³u jej œcianek oraz si³ wi¹zañ miêdzykomórkowych, 

nion¹ i wa¿n¹ operacj¹ jest rozdrabnianie. Znane liczne prace 
zaliczane s¹ do jednej z trzech pierwszych grup. Analizuj¹c 

dotycz¹ce modelowania rozdrabniania odnosz¹ siê do takich 
literaturê poœwiêcon¹ rozdrabnianiu materia³ów rolno-

jego odmian jak rozbijanie i kruszenie. Jest to nastêpstwem 
spo¿ywczych, mo¿na stwierdziæ, ¿e chocia¿ prowadzone s¹ 

wykorzystania dla potrzeb przetwórstwa spo¿ywczego 
badania zmierzaj¹ce do opracowania teorii ich rozdrabniania, 

pierwszych teorii rozdrabniania materia³ów krystalicznych, to 
to jednak nadal aktualne jest stwierdzenie Lewickiego [8], ¿e 

jest teorii Rittingera, Bonda i Kicka. Na przestrzeni wielu lat 
„..praktycznie nie ma teorii rozdrabniania materia³ów lepko-

powsta³y ich liczne modyfikacje wynikaj¹ce z koniecznoœci 
sprê¿ystych i lepko-plastyczno-sprê¿ystych”. Spotykane           

uwzglêdnienia wielu czynników, spoœród których do 
w literaturze próby opisania operacji rozdrabniania, bazuj¹ce 

najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ w³aœciwoœci rozdrabnianego 
na mechanice zniszczenia, ograniczaj¹ siê do okreœlenia, 

materia³u i rodzaj urz¹dzenia wykorzystywanego do 
osobno dla materia³ów komórkowych i osobno dla w³óknis-

rozdrabniania. Generalnie opracowane teorie rozdrabniania 
tych, granicznych naprê¿eñ œciskaj¹cych, powoduj¹cych 

opisuj¹ zale¿noœæ pomiêdzy energi¹ rozdrabniania i wymia-
naruszenie struktury materia³u i propagacjê jego pêkania. Sam 

rami cz¹stek przed i po rozdrobnieniu; st¹d te¿ nazywane s¹ 
mechanizm niszczenia struktury materia³ów komórkowych, 

teoriami energetycznymi. Poniewa¿ wartoœæ prognostyczna 
bez okreœlenia wywo³uj¹cych go naprê¿eñ, przedstawia praca 

modeli obliczeniowych zwi¹zanych z teoriami energetycznymi 
Warnera i innych [14]. 

jest ograniczona, podjêto prace nad koncepcjami kinetycznego 
modelowania operacji rozdrabniania. Ich opis przedstawiony Materia³y komórkowe
jest na przyk³ad w pracy £ysiaka [10]. Jednak¿e równie¿ i 

Jeronimidis [6] za Gibsonem i Ashbym podaje trzy rodzaje 
kinetyczne koncepcje dotycz¹ wy³¹cznie rozbijania i kruszenia, 

odkszta³ceñ, którym, w zale¿noœci od w³aœciwoœci cia³a sta³ego 
a wiêc rozdrabniania stosowanego w odniesieniu do materia³ów 

tworz¹cego œcianki komórki, podlegaj¹ materia³y komórkowe, 
kruchych, bêd¹cego pochodn¹ serii ich pêkniêæ. Nie maj¹ one 

lecz nie spo¿ywcze, poddane naprê¿eniom œciskaj¹cym:
natomiast zastosowania w odniesieniu do wiêkszoœci 

– odkszta³cenie sprê¿yste, charakterystyczne dla materia³ów, materia³ów pochodzenia organicznego. 
które przed osi¹gniêciem granicy sprê¿ystoœci zdolne s¹ do 
znacz¹cych odkszta³ceñ, CEL PRACY

– odkszta³cenie plastyczne (progresywne), nastêpuj¹ce po 
W odniesieniu do materia³ów rolno-spo¿ywczych bardzo odkszta³ceniach sprê¿ystych, charakterystyczne dla 

czêsto stosowan¹ form¹ rozdrabniania jest ciêcie. W zasadzie materia³ów, które  charakteryzuje p³yniêcie i odkszta³cenie 
mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w procesach plastyczne po przekroczeniu granicy sprê¿ystoœci,
przetwarzania wiêkszoœæ z nich jest ciêta. Si³y ciêcia nie tylko 

– pêkanie, charakterystyczne dla materia³ów kruchych.
wyznaczaj¹ moc niezbêdn¹ do jego prowadzenia w danych 
warunkach, lecz równie¿ wp³ywaj¹ na konstrukcjê zespo³ów Równania pozwalaj¹ce obliczyæ maksymalne obci¹¿enie, 
transportuj¹cych maszyn w nie wyposa¿onych. Dlatego jakie mo¿e przenieœæ struktura komórkowa przed odkszta³-
mo¿liwoœæ obliczania si³ ciêcia jest niezbêdnym warunkiem ceniem odwracalnym, progresywnym i nieodwracalnym s¹ 
projektowania poprawnie dzia³aj¹cych i energooszczêdnych nastêpuj¹ce [ibidem]:
maszyn, w których jest ono realizowane. W œwietle tego celem 
pracy jest analiza znanych modeli obliczeniowych si³ ciêcia 

(maksymalne naprê¿enie
materia³ów rolno-spo¿ywczych.

odwracalne, komórki otwarte)          (1)

NAPRÊ¯ENIA NISZCZ¥CE 
(maksymalne naprê¿enieMATERIA£ÓW ROLNO-SPO¯YWCZYCH
odwracalne, komórki zamkniête)      (2)

W literaturze polskojêzycznej, ze wzglêdu na w³aœciwoœci 
mechaniczne, materia³y rolno-spo¿ywcze, a wiêc materia³y 

(maksymalne naprê¿eniepochodzenia organicznego, dzieli siê na kruche, lepko-
sprê¿yste i lepko-plastyczno-sprê¿yste [np. 8]. Odpowie- progresywne)                                    (3)
dnikiem jest spotykany w literaturze angielskojêzycznej 
podzia³ na materia³y kruche, plastyczno-kruche, plastyczne             (maksymalne naprê¿enie
i w³ókniste [np. 6]. Ró¿nica sprowadza siê wiêc do 

nieodwracalne)                                 (4)
wyodrêbnienia, jako osobnej grupy, materia³ów w³óknistych 
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MODELOWANIE OPERACJI CIÊCIA MATERIA£ÓW ROLNO-
®SPO¯YWCZYCH

W artykule omówiono znane modele obliczeniowe naprê¿eñ niszcz¹cych materia³y pochodzenia organicznego oraz 
przeprowadzono analizê modeli obliczeniowych si³ ich ciêcia. Wskazano na ograniczenia wynikaj¹ce z przyjêcia energii jako 
wskaŸnika charakteryzuj¹cego opór materia³u przeciwko ciêciu oraz przedstawiono nowy sposób modelowania si³ ciêcia, oparty na 
charakteryzuj¹cej opór materia³u mocy ciêcia.
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gdzie: czasopism wydawnictw Elsevier i Springer) oraz dostêpnych 
wydawnictw ksi¹¿kowych. Na ich podstawie mo¿na  – wytrzyma³oœæ na œciskanie struktury komórkowej,
stwierdziæ, ¿e w badanym zakresie gros opublikowanej 

 – gêstoœæ komórki,c literatury traktuje o operacji ciêcia roœlin ŸdŸb³owych i 
³odygowych. Szerokie omówienie stanu wiedzy o ich ciêciu  – modu³ Younga czêœci sta³ych komórki,s

zawarte jest w pracach Reznika [13], O'Dogherty'ego [11], 
 – gêstoœæ czêœci sta³ych komórki,s Perssona [12] i Browna [2]. Generalnie uznaje siê, ¿e 
 – granica plastycznoœci czêœci sta³ych komórki? jednostkowa si³a ciêcia z¿êtych materia³ów ŸdŸb³owych i sp

³odygowych opisywana jest wzorem podanym przez Reznika  – wytrzyma³oœæ na pêkanie czêœci sta³ych komórki,sb
[ibidem]:

k  - k – sta³e.1 4

Aczkolwiek równania (1) – (4) pozwalaj¹ obliczyæ 
(6)naprê¿enia graniczne  , po przekroczeniu których nastêpuje 

zniszczenie struktury materia³u, to jednak ich wykorzystanie gdzie:
do obliczania si³y niszcz¹cej F struktur¹ materia³ów rolno-

P – jednostkowa si³a ciêcia (przypadaj¹ca na jednostkê 
spo¿ywczych wymaga, zgodnie ze znanym z mechaniki cia³a

d³ugoœci linii ciêcia),

sztywnego wzorem             , znajomoœci wielkoœci powierzchni  – gruboœæ ostrza,

 – wytrzyma³oœæ materia³u na œciskanie, A, na której one wystêpuj¹. Tymczasem ma³a sztywnoœæ tych c

materia³ów powoduje, ¿e powierzchnia A nie tylko jest trudna E – modu³ sprê¿ystoœci materia³u, 
do precyzyjnego okreœlenia, ale ponadto zale¿y od prêdkoœci h – gruboœæ warstwy zgniatanej przez nó¿ przed zg

dzia³ania si³y. Ponadto równania (1) – (4) zawieraj¹ parametry, przeciêciem,
które w przypadku materia³ów rolno-spo¿ywczych wymagaj¹ 

h – gruboœæ przecinanej warstwy,
okreœlenia w odrêbnych badaniach.  

 – k¹t ostrza,
Materia³y w³ókniste

 – wspó³czynnik tarcia przecinanego materia³u o 
Wed³ug Jeronimidisa [6] obecnie najlepszym sposobem powierzchnie no¿a,

opisu niszczenia struktury materia³ów w³óknistych jest tak 
 – liczba Poissona materia³u.zwana „metoda energetyczna”, która w najprostszej formie 

mo¿e byæ zapisana nastêpuj¹co:
W swoim modelu Reznik pomija prêdkoœæ ciêcia, chocia¿ 

maj¹c œwiadomoœæ jej wp³ywu, dla ró¿nych materia³ów Xdu = dE + RdA                                  (5)
okreœli³ go iloœciowo. 

gdzie:
Szczególnym, lecz czêsto spotykanym przypadkiem jest 

X – si³a dzia³aj¹ca na materia³, ciêcie roœlin wolnostoj¹cych (¿êcie), dla którego Wieneke [15] 
du – przyrost pêkniêcia w kierunku dzia³ania si³y X, podaje nastêpuj¹ce równanie:

dE – energia sprê¿ysta zakumulowana w ciele,
(7)

dA – przyrost powierzchni pêkniêcia,
gdzie:R – praca zu¿yta na przyrost powierzchni pêkniêcia dA.
m – masa œcinanego materia³u,

Prowadzone s¹ próby wykorzystania przedstawionych v – prêdkoœæ ciêcia,
równañ do opisu rozdrabniania materia³ów rolno-

t – czas ciêcia,
spo¿ywczych, choæ napotykaj¹ one na trudnoœci wynikaj¹ce ze 

h – odleg³oœæ œrodka ciê¿koœci œcinanego materia³u od gz³o¿onoœci tych materia³ów. Z pewnym powodzeniem 
powierzchni gruntu,wykorzystywano je w badaniach nad mechanik¹ niszczenia 

W – opór materia³u przy zginaniu,struktury miêsa, sera i jab³ek [ibidem]. Jednak¿e s¹ one zbyt 
ogólne, aby mo¿na je by³o stosowaæ w praktyce in¿ynierskiej. h – odleg³oœæ linii ciêcia od powierzchni gruntu,
Tak wiêc na obecnym stopniu poznania mechaniki materia³ów R – si³a ciêcia.
rolno-spo¿ywczych nadal brakuje, co ju¿ podkreœlano, 

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e równanie (7) nie jest modelem uogólnionej teorii ich niszczenia. 
obliczeniowym si³y ciêcia, lecz równaniem wyznaczaj¹cymi Reasumuj¹c, z ca³ym przekonaniem mo¿na stwierdziæ, ¿e 
warunki, w których nie nast¹pi ugiêcie roœliny pod naporem chocia¿ przedstawione wzory pozwalaj¹, po spe³nieniu ca³ego 
ostrza, lecz jej przeciêcie.szeregu warunków, w sposób mocno przybli¿ony obliczyæ 

W literaturze anglojêzycznej, poza omówionym modelem naprê¿enia niszcz¹ce strukturê materia³ów rolno-
Reznika, mo¿na napotkaæ proste modele obliczeniowe si³y spo¿ywczych, to jednak ¿aden z nich nie mo¿e byæ 
ciêcia gilotynowego prostego (orthogonal cutting), oparte na wykorzystany jako model obliczeniowy si³ ich ciêcia. 
charakteryzuj¹cym opór materia³u wskaŸniku nazywanym 
prac¹ jednostkow¹, okreœlaj¹cym pracê potrzebn¹ do utwo-MODELE  OBLICZENIOWE  SI£Y  

2
rzenia 1 m  przekroju i wyra¿anym w        :CIÊCIA  MATERIA£ÓW                       

ROLNO-SPO¯YWCZYCH
V = Rw                                        (8)

W celu poznania istniej¹cego stanu wiedzy na temat si³ 
ciêcia materia³ów rolno-spo¿ywczych dokonano przegl¹du gdzie: V – si³a ciêcia
dostêpnych baz zawieraj¹cych pe³no tekstowe wersje 

R – praca jednostkowa
artyku³ów opublikowanych w renomowanych czasopismach             

w – d³ugoœæ linii ciêciaz dziedziny „agricultural and biological sciences” (bazy 
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Takim modelem pos³uguj¹ siê, na przyk³ad, Atkins i inni no¿a oraz tarcie. Pierwszym etapem by³o okreœlenie wp³ywu 
[1]. Równie¿ oni [ibidem] sformu³owali model obliczeniowy prêdkoœci na si³ê ciêcia gilotynowego prostego. Teoretyczny 
si³y ciêcia w polskiej literaturze okreœlany zupe³nie model o blicze niowy, pomi jaj¹cy  tarcie  i param etry 
bezpodstawnie mianem œlizgowego, a w angielskojêzycznej geometryczne no¿a, sformu³owany na podstawie analizy 
jako wire cutting: reologicznego modelu surowców pochodzenia organicznego, 

przedstawiony zosta³ w artykule opublikowanym w Journal of 
(9) Food Engineering [5]. Przedstawiono tam równie¿ wyniki jego 

doœwiadczalnej weryfikacji. W niniejszym artykule przedsta-
wiono inny sposób sformu³owania takiego samego modelu. 

gdzie: Jest on oparty, przy wykorzystaniu wspomnianej konstatacji 
P – wypadkowa si³a ciêcia, Loncina i Mmersona [9], na podstawowych prawach 

mechaniki. R – praca jednostkowa,
Przedmiotem analizy jest ciêcie gilotynowe proste, w – d³ugoœæ linii ciêcia

pokazane na rys. 1. Pod wp³ywem naciskaj¹cego z prêdkoœci¹ h – przesuniêcie no¿a w kierunku stycznym do jego ostrza,
v no¿a materia³ w mniejszym lub wiêkszym stopniu odkszta³ci 

v – przesuniêcie no¿a w kierunku prostopad³ym do jego 
siê w sposób pokazany na rysunku. Poniewa¿ prêdkoœæ 

ostrza.
rozchodzenia siê fali naprê¿eñ w materia³ach organicznych nie 
jest du¿a, za³o¿ono, ¿e ich strefa pokrywa siê ze stref¹ W Polsce powsta³y liczne prace dotycz¹ce si³y ciêcia 
powsta³ych odkszta³ceñ. Naprê¿enia w strefie odkszta³ceñ s¹ materia³ów rolno-spo¿ywczych, lecz w wiêkszoœci s¹ b¹dŸ to 
wówczas równe:prace przyczynkowe, dotycz¹ce wybranych zagadnieñ 

zwi¹zanych z oporami operacji ciêcia, b¹dŸ monografie 
(10)poœwiêcone si³om ciêcia wybranego materia³u [4]. Jedynie 

Czy¿yk i inni [3] oraz Lewicki [9] przedstawili ogólne modele 
gdzie:

obliczeniowe si³y ciêcia. W przypadku ciêcia gilotynowego 
F – si³a dzia³aj¹ca na nó¿, prostego ich modele, chocia¿ ró¿ni¹ce siê postaci¹ zapisu 
A=l •l – powierzchnia odkszta³cenia ciêtego materia³u  (11)matematycznego, s¹ równowa¿ne modelowi (8). Natomiast o c

podane przez Czy¿yka i innych modele obliczeniowe si³y l – szerokoœæ strefy odkszta³cenia, mierzona od punktu o

ciêcia sposobami innymi ni¿ gilotynowe proste (no¿ami A do punktu B poprzez punkt C (rys. 1), 
tarczowymi, taœmowymi itp.) powsta³y w wyniku teoretycz- l – d³ugoœæ strefy odkszta³cenia, dalej nazywana c
nych rozwa¿añ, opartych na prawach mechaniki cia³a sta³ego, 

d³ugoœci¹ ciêcia.
niepopartych wynikami badañ doœwiadczalnych.   

Zak³adaj¹c, ¿e malej¹ca ze wzrostem sztywnoœci szerokoœæ Wad¹ modeli obliczeniowych (6) i (8) jest pominiêcie            
strefy odkszta³cenia jest odwrotnie proporcjonalna do w nich tak wa¿nego parametru ciêcia jakim jest jego prêdkoœæ. 
prêdkoœci no¿a u, mo¿na napisaæ:Wp³yw ten jest pochodn¹ charakterystycznej dla materia³ów 

pochodzenia organicznego cechy  zdolnoœci do wzrostu 
(12)sztywnoœci wywo³ywanej wzrostem prêdkoœci przyk³adanego 

obci¹¿enia [9]. Ze wzrostem prêdkoœci ciêcia maleje 
gdzie k  to sta³a o wymiarze             .1wywo³ywana naciskiem ostrza strefa odkszta³cenia tych 

materia³ów. W efekcie do wywo³ywania niszcz¹cych strukturê 
materia³u naprê¿eñ, a wiêc do przeciêcia materia³u, potrzebna Podstawiaj¹c do równania (10) równania (11) i (12) i prze-
jest coraz to mniejsza si³a. W granicznym przypadku naprê- kszta³caj¹c je otrzymuje siê:
¿enia roz³o¿¹ siê wzd³u¿ teoretycznej linii ostrza, a zmniejsza-
j¹ca siê wraz ze wzrostem sztywnoœci tkanki si³a ciêcia osi¹-
gnie wartoœæ minimaln¹. Zjawisku temu dodatkowo sprzyja 
ma³a prêdkoœæ rozchodzenia siê fali naprê¿eñ w materia³ach 
organicznych. Tak wiêc pominiêcie w modelach obliczenio-
wych prêdkoœci ciêcia ogranicza ich przydatnoœæ do obliczeñ 
in¿ynierskich. 

Z kolei prêdkoœæ ciêcia do modelu (9) w postaci niejawnej                
i modeli Czy¿yka i innych [3] w postaci jawnej wprowadzona 
zosta³a w wyniku analizy kinematycznej ciêcia i nie ma 
podstaw do za³o¿enia, ¿e odzwierciedla ona rzeczywisty jej 
wp³yw na opory ciêcia.  Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e 
znane modele obliczeniowe si³y ciêcia s¹ ma³o precyzyjne,             
a przyczyn¹ tego jest nieuwzglêdnienie w nich wp³ywu tak 
istotnego parametru jak prêdkoœæ ciêcia. 

Z tego samego wzglêdu  nieuwzglêdnienie wp³ywu 
prêdkoœci ciêcia  energetyczny wskaŸnik oporu materia³u 
przeciwko ciêciu charakteryzuje go w sposób bardzo 
przybli¿ony. Wynika to z faktu, ¿e si³y ciêcia istotnie zmieniaj¹ 

Rys.1. Odkszta³cenie materia³u podczas ciêcia: 1 – nó¿,                  siê wraz z jego prêdkoœci¹ [np. 7, 5], a w konsekwencji zmienia 
2 – ciêty materia³ [13].siê zapotrzebowanie energetyczne ciêcia.  

Wyniki przedstawionej analizy sk³oni³y autora do 
rozpoczêcia prac nad modelem obliczeniowym si³y ciêcia (13)
materia³ów rolno-spo¿ywczych, uwzglêdniaj¹cym jego 
podstawowe parametry: prêdkoœæ, parametry geometryczne 
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