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Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 
2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; 
Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. – 222 с. 

 
У матеріалах збірника ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні 

проблеми землеробської механіки», присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, розглянуто актуальні 
проблеми землеробської механіки та запропоновано шляхи їх вирішення, 
обґрунтовано інноваційні шляхи в розробці та проектуванні новітньої 
сільськогосподарської техніки. 

Для інженерів, науково-педагогічних працівників, аспірантів. 
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УДК 631.361:621 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНО-
НАСІННЄВОЇ СУМІШІ  

Твердохліб І. В. 

Вінницький національний аграрний університет 

Комбайнові технології збирання насіння трав, особливо бобових, не 
забезпечують агротехнічних вимог щодо втрат насіння. Значна частина 
насіннєвого вороху, а це в більшості насіння в оболонках, виноситься 
повітряним потоком за межі очистки, що призводить до значних втрат насіння. 

Одним з шляхів зменшення втрат насіння є удосконалення машин для 
витирання та сепарації насіннєвого вороху. Це можна зробити шляхом 
інтеграції пристроїв для витирання і сепарування насіннєвого вороху. В якості 
теркового пристрою використовують роторно-відцентрову установку яка має 
обертальний і нерухомий теркові диски розташовані один над одним з робочим 
зазором. Під нижнім диском розміщено решето з вертикальною віссю яке має  
автономний привід для створення обертового руху [1].  

Поєднання пристроїв для витирання і сепарації в одну машину дає змогу 
інтенсифікувати процес обробки насіннєвого вороху, розширити технологічні 
можливості машини, виключити операції транспортування фракцій що містять 
невитерту пижину. Використання терково-сепаруючого блоку дозволяє 
повністю обробляти насіннєвий ворох бобових трав з поділом на дві фракції – 
очищене насіння і відходи. При такій роботі блоку витерте насіння проходить 
крізь отвори решета і збирається у вихідний канал, а фракція що містить 
невитерті боби сходить з решета, збирається в окремий канал і подається на 
повторне витирання. 

У вихідному каналі насіння продувається повітряним потоком який 
створює вентилятор з індивідуальним приводом де із нього виділяються легкі 
частинки вороху (шматочки соломи, оболонок бобів тощо). Вихідний канал 
з’єднаний з простором утвореним двома коаксіальними циліндрами – 
нерухомим корпусом терково-сепаруючого блоку і решетом що обертається. 
Циліндрична форма вихідного каналу погіршує якість насіння на виході. Це 
пов’язано з тим що всі частинки і повітря обертаються в даному просторі з 
постійною кутовою швидкістю і статичний тиск буде неоднаковий по перерізу 
зазору. Мінімум тиску буде біля внутрішньої стінки і буде збільшуватись у 
напрямку до зовнішньої стінки. Частинки пилу і полови попадають разом з 
повітрям в циліндричний зазор і переміщуються в радіальному напрямку до 
зовнішньої стінки. В результаті цього руху частинки пилу скупчуються біля 
стінки корпусу машини. Для нормального відводу пилу і соломистих часток  
зазор між циліндрами повинен закінчуватись конусною частиною з 
циліндричною вивідною трубою для чистого насіння.  
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Для надання коаксіальному каналу конічної форми потрібно виконання 
сепаруючих решіт саме конічної форми. Це дозволить збільшити час 
перебування матеріалу на решеті , що є важливим фактором при обробці різних 
за фізико-механічними властивостями фракцій насіннєвого матеріалу.  

Недоліком решета конусної форми є поступове збільшення швидкості 
переміщення матеріалу і зменшення питомого навантаження решета. Тому для 
збільшення продуктивності відцентрового сепаратора і рівномірного 
завантаження решета потрібно виконання його у формі каскаду конусів радіус 
яких зменшується в напрямку руху матеріалу.  

Чистота готового матеріалу також залежить від довжини випускної 
частини циліндричної труби якою закінчується конусна частина коаксіального 
зазору. Довжина цієї частини залежить від тиску у вихідного отвору, швидкості 
витання частинок пилу, щільності матеріалу та його форми і розмірних 
характеристик.  

Для розглянутих варіантів виконання се паруючої поверхні отримані 
аналітичні залежності що визначають вплив режимних параметрів на якість 
роботи терково-сепаруючого блоку. Для уточнення конструктивних і режимних 
параметрів машини потрібно провести ряд експериментів що підтвердять 
визначені аналітичні залежності. 

Список використаних джерел 
1. Пат. № 101449 Україна. МПК А01F 11/00, А01F 7/00. Молотильно-

сепаруючий пристрій /Анеляк М.М., Кузьмич А.Я., Кустов С.О., Сидорчук 
О.В., Твердохліб І.В. № а 201200853; заявл. 27.01.2012; опубл. 25.03.2013. Бюл. 
№6. 

УДК 664.723 

КІНЕТИКА СУШІННЯ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ У ВІБРАЦІЙНІЙ 
СУШАРЦІ 

Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. 

Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного університету 

Постановка проблеми: В умовах ринкової економіки в Україні виникли 
нові вимоги до техніки, що використовується для сушіння зернових культур. 
Проблеми виникають при сушінні елітного насіннєвого зерна, яке випускається 
порівняно малими партіями і вимагає дбайливого режиму сушіння. У зв'язку з 
цим виникла проблема щодо розробки нового комплексу зерновиробництва, 
зокрема, для сушіння зерна.  

Аналіз останніх досліджень: Використання процесу сушіння в системі 
післязбиральної обробки зерна є обов’язковим заходом [1, 2]. При цьому 
основна увага при вирішенні проблеми сушіння зерна звернена на підвищення 
рівня якості ведення технологічного процесу та якості зернової сировини. 
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