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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.  

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. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 




