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ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ТРАВ 

 
Основною стримуючою розвиток насінництва 

причиною є агротехнічні та фізико-технічні особливості 
рослин і, власне, насіння. Спеціальних комбайнів для 
збирання насінників трав поки що не існує, і тому 
рекомендується для їх збирання використовувати серійні 
зернозбиральні комбайни обладнані спеціальними 
пристосуваннями. Основними напрямками удосконалення 
процесу обробітку насіннєвого вороху на стаціонарні є 
інтенсифікація процесу первинної очистки насіння та його 
витирання із бобів, що надає можливість підвищити 
продуктивність технологічної лінії та зменшити 
трудомісткість процесу. В роботі порівнювали шість 
найбільш розповсюджених технологій збирання насіння 
люцерни за наступними окремими показниками: 
експлуатаційні затрати (грн/га), енергоємність (МДж/га), 
металоємність (кг/га), втрати урожаю (кг/га). Найкращі 
результати комплексного порівняння у тих технологій, які 
переробляють на стаціонарні всю зібрану насіннєву масу. 

Авторами була розроблена конструкція теркового 
пристрою з горизонтальними терковими дисками. Для 
отримання нових наукових даних про фізичний процес 
витирання насіння з бобів та вивчення закономірностей, які 
при цьому відбуваються,  були проведені експериментальні 
дослідження які дозволили отримати раціональні 
конструктивні та технологічні параметри процесу 
витирання. Одним з шляхів інтенсифікації процесу 
виробництва насіння бобових трав є поєднання 
технологічних процесів витирання та сепарації в одній 
машині. Аналіз різноманітних сепаруючих пристроїв 
показав, що найкраще для цього підходять машини з 
обертовим решетом циліндричної або конічної форми. 
Продовження часу перебування матеріалу на решеті 
шляхом застосування конічної поверхні збільшує вихід 
чистого насіння, а також сприяє рівномірному 
завантаженню поверхні решета, що покращує якість 
вихідного матеріалу. 

Ключові слова: люцерна, конюшина, насіння, 
технологія збирання, терковий пристрій, витирання, 
сепарація. 

  
Постановка проблеми. Беззаперечною 

аксіомою є твердження про те що розвинуте 
тваринництво потребує відповідного рівня 
виробництва насіння кормових культур, особливо 
люцерни та конюшини. Про це неодноразово 
заявлялось з різних джерел, в тому числі і 
авторами [1], але судячи з незадовільного стану 
тваринництва України, проблема лишається не 
вирішеною. Потрібно зауважити що, на відміну від 
інших негараздів аграрного виробництва, тут є в 

наявності декілька об’єктивних причин які 
стримують розвиток виробництва насіння трав. 

Мабуть, основною стримуючою розвиток 
насінництва причиною є агротехнічні та фізико-
технічні особливості рослин і, власне, насіння. 
Характерною особливістю насінників трав, є їх 
підвищена засміченість (до 60%) бур’янами 
підвищеної вологості. В період збирання 
насінників трав спостерігається значна різниця у 
вологості окремих частин рослин. Так вологість 
насіння конюшини знаходиться в межах 12…35%. 
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Деякі рослини мають схильність до полягання. 
Ще одна особливість фізико-механічного 
характеру – незначна масова частка насіння в 
загальному урожаї культури.  

Так, наприклад, в [7] розглядається 
використання роторних молотильно-сепаруючих 
пристроїв на збиранні насіння конюшини. При 
цьому спостерігається нестабільність протікання 
технологічного процесу, в першу чергу через 
інтенсивне утворення джгутів зі стебел рослин і, 
як наслідок, стрімке зростання енергозатрат. 
Зроблено висновок, що основним шляхом 
подолання цих проблем є удосконалення 
теркових поверхонь, мінімізація зазорів, а також 
пошук рішень для нормалізації стеблової маси.  

При збиранні насінників трав 
зернозбиральними комбайнами важливо 
дотримуватись раціональних параметрів роботи 
двигуна та основних робочих органів. Так в роботі 
[8] відмічається що при зниженні обертів двигуна 
на 10% втрати за соломотрясом та іншими 
робочими органами комбайна збільшується в 5 
разів. Тому під час збирання оберти двигуна 
повинні бути максимальними. Тут же робиться 
дуже важливий висновок про те, що збирання 
насінників трав – найбільш складна праце- та 
енергозатратна операція в технології робіт по їх 
виробництву. Відмічається, що спеціальних 
комбайнів для збирання насінників трав поки що 
не існує, і тому рекомендується для їх збирання 
використовувати серійні зернозбиральні 
комбайни обладнані спеціальними 
пристосуваннями.  

Пошуку нових рішень інтенсифікації 
збирання насінників трав в Україні присвячені 
роботи [9,10]. В них зроблений висновок, що 
основними напрямками удосконалення процесу 
обробітку насіннєвого вороху на стаціонарні є 
інтенсифікація процесу первинної очистки насіння 
та його витирання із бобів, що надає можливість 
підвищити продуктивність технологічної лінії та 
зменшити трудомісткість процесу. 

Всі ці особливості значно затрудняють 
виконання найбільш складної і відповідальної 
операції в процесі виробництва насіння – 
збирання.  

За різними оцінками за благоприємних 
погодних умов втрати біологічного урожаю 
можуть сягати 20%, а в дощову погоду 
перевищують навіть 50%. 

Всі ці відмічені факти, нажаль, приводять 
до висновку що проблема збирання насіння трав 
наразі залишається не вирішеною. Не зважаючи 
на декілька десятирічь роботи багатьох 
колективів питання забезпечення галузі 
кормовиробництва якісним насінням кормових, 
особливо бобових, трав лишається актуальним . 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Саме  збирання насіння трав є 
найбільш проблемним місцем у їх виробництві. 

Якщо з вирощуванням насіннєвих посівів 
люцерни, конюшини та інших трав основні 
питання вже вирішені [3, 4], то питання збирання 
залишається відкритим [5]. Тобто можна сказати 
що основним шляхом інтенсифікації виробництва 
насіння трав є, навіть, не збільшення урожайності 
культур на корені, а саме зменшення втрат при їх 
збиранні. В більшості випадків для збирання 
насіння трав використовують зернозбиральні 
комбайни зі спеціальними пристосуваннями до 
них. Потрібно зауважити що не завжди ці 
знаряддя відповідають сучасним вимогам [6]. Але 
потрібно відмітити, що дана стаття є скоріше 
винятком з ряду цілком нормальних досліджень 
все ж таки  більшість робіт, як правило, 
присвячено дослідженню якогось одного 
конструктивного елемента. 

 Говорячи про комбайнові технології 
збирання потрібно відмітити той факт, що в 
багатьох випадках доводиться проводити 
повторний обмолот полови. Це знову ж таки 
пояснюється особливостями цих рослин. 

Особливо це стосується люцерни та 
конюшини при збиранні яких частина бобів не 
обмолочується і потрапляє після очистки 
комбайна в полову. Тому навіть використання 
сучасних зернозбиральних комбайнів з 
відповідними пристосуваннями вимагає 
включення стаціонарних елементів. Можливі 
варіанти компонування комбайнових і 
стаціонарних елементів уже розглядались 
авторами  [2,11]. Підсумовуючи результати 
аналізу останніх досліджень по вирощуванню і 
збиранню насінників трав, можна відмітити що 
існує чимало модернізацій комбайнів, 
спеціальних пристосувань до них, стаціонарних 
машин та обладнання і, відповідно, значна 
кількість можливих їх поєднань в реальні 
технології. На основі проведеного аналізу можна 
сформулювати мету роботи. 

Мета дослідження є збільшення 
виробництва насіння  бобових трав шляхом 
аналізу можливих альтернативних технологій 
збирання насіння і вибору раціональних варіантів 
для конкретних агрокліматичних умов і технічних 
можливостей господарства. 

Основні результати досліджень. Вище 
вже відмічалось, що в більшості випадків, 
збирання насіння бобових трав комбайнами 
(навіть зі спеціальними пристосуваннями) 
перевищують агротехнічні вимоги, тому 
розробляються технології, в яких на стаціонар 
перенесена обробка всього урожаю або його 
частини. Ми відносимо ці технології до 
стаціонарних тому, що мобільні агрегати, які є 
основним джерелом втрат при комбайнових 
технологіях, тут замінені на стаціонарно 
встановлені агрегати 

Роботи по вдосконаленню стаціонарних 
технологій ведуться вже значний час [12] по 
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трьом основним напрямкам: збирання в полі 
всього біологічного урожаю і обробка його на 
стаціонарі; збирання в полі частини урожаю 
(варіант-збирання  шляхом обчісування) і обробка 
його на стаціонарі; збирання в полі не віяного 
вороху ( варіант-збирання бобів шляхом 
обмолоту на м’яких режимах) і обробка його на 
стаціонарі. 

Перша технологія забезпечує мінімум 
втрат насіння. Однак на практиці вона майже не 
використовується через значні транспортні 
затрати та труднощі з дозуванням маси при 
подачі на обмолот. Низька продуктивність 
сушильного обладнання та молотильних 
пристроїв викликають необхідність в 
перевантажувальних операціях. Довгострокове 
зберігання вологої маси може призвести до її 
самозігрівання і втрат посівних якостей. 

Зберігання подрібненого біологічного 
урожаю (а ще краще - обчісаної насіннєвої 
частини [13]) дозволяє набагато краще 
використовувати транспортні засоби. Подрібнену 
або обчісану масу можна подавати на обмолот 
більш рівномірно і дозовано. При збиранні 
подрібненої маси польовою машиною навіть при 
правильному регулюванні подрібнювального 
апарату наявне підвищене пошкодження насіння. 

Обчісувальні машини позбавлені цих 
недоліків, але втрати насіннєвої частини дещо 
перевищують агротехнічні вимоги. Звичайно після 
них можна пускати машини для підбору бобів 
(наприклад [12, c.33]), але введення в технологію 
додаткової операції знижує її економічну 
ефективність. Але це зниження ефективності 
нівелюється додатковим збором насіння. 

Третя стаціонарна технологія забезпечує 
значно менші об’єми перевезень, сушіння та 
обмолот (або витирання) матеріалу рівномірного 
за розміром та вологістю. Ця технологія 
передбачає використання, в основному, тільки 
серійних машин, пристосувань та обладнання. 

Особливу складність при комбайнових і 
стаціонарних технологіях викликає процес 

переробки бобів, які виділяються з вороху, 
обчісуються в полі або збираються в бункер після 
«м’якого» обмолоту. Їх переробку на стаціонарі 
здійснюють або спеціальним терковим 
пристроєм, або відповідним чином підготовленим 
зернозбиральним комбайном. Використання 
комбайнів менш ефективно через проблеми з їх 
завантаженням ворохом, а також необхідністю 
для повного витирання насіння пропускати 
матеріал через комбайн два рази. 

При аналізі технологій і технічних засобів 
для їх реалізації враховують багато показників: 
експлуатаційні та енергозатрати, продуктивність 
агрегатів, їх металоємкість, якість виконання 
технологічного процесу тощо. По варіантах 
технології вони значно відрізняються за окремими 
показниками,  що затрудняє прийняття 
оптимального рішення при їх порівнянні. Для 
кращого розуміння переваг і недоліків технології  
їх порівняння потрібно проводити за 
комплексними показниками. Автори вже робили 
аналогічне порівняння для інших технологій і 
машин [14,15]. В цих роботах докладно 
викладена методика визначення комплексних 
показників, тому ми наведемо тільки результат 
оцінки технологій. 

Порівнювали шість найбільш 
розповсюджених технологій збирання насіння 
люцерни за наступними окремими показниками: 
експлуатаційні затрати (грн/га), енергоємність 
(МДж/га), металоємність (кг/га), втрати урожаю 
(кг/га). Результати порівняння технологій за 
двома комплексними показниками наведені в 
табл. 1 

Як видно з Таблиці 1, найкращі 
результати комплексного порівняння у тих 
технологій, які переробляють на стаціонарні всю 
зібрану насіннєву масу. Звичайно, ці результати 
не можуть і не повинні сприйматись як 
абсолютний вердикт в питанні остаточного 
вибору найкращих технологій, але показують 
основний напрямок розвитку шляхів 
інтенсифікації виробництва насіння трав. 

Таблиця 1 

Порівняння різних технологій збирання насіння люцерни 

N n/n Технологія збирання П1 П2 

1 Пряме комбайнування  0,40 3,39 

2 Роздільне комбайнування  0,45 3,64 

3 Обмолот на стаціонарі біомаси 0,47 3,82 

4 Обмолот на стаціонарі невіяного вороху 0,51 4,01 

5 Обробка на стаціонарі обчісаного насіннєвого вороху 0,57 4,32 

6 
Обробка на стаціонарі насіннєвого вороху після «м’якого» 

обмолоту 
0,61 4,51 

 
Найбільш «вузькими» місцями в 

стаціонарних технологіях є процеси витирання 
бобів та сепарація отриманого матеріалу. При 
комбайнових технологіях найбільша частка 
насіння втрачається саме через незадовільне 

витирання бобів, адже його ступінь не перевищує 
70…75%, навіть, при сприятливих умовах роботи. 
Це є головною причиною перенесення частини 
операцій на стаціонар. 
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Нечисленні сучасні серійні машини для 
витирання вороху не забезпечують необхідну 
якість роботи, мають підвищені вимоги до складу 
вороху, що викликає зниження ефективності всієї 
технології. 

Питання створення універсального 
теркового пристрою, який відповідав би всім 
поставленим вимогам, стоїть вже давно. Такий 
терковий пристрій повинен працювати в 
широкому діапазоні зміни фрикційного складу і 
вологості насіннєвого вороху, бути надійним в 
експлуатації, забезпечувати потрібну якість 
роботи, а ще не дуже дорогим і складним у 
виготовленні. Потрібно ще враховувати обсяги 
виробництва насіння конкретного господарства, 
тому про універсальність теркового пристрою 
можна говорити лише відносно, маючи на увазі 
певний діапазон їх продуктивності. За останні 
десятиріччя був проведений значний обсяг робіт 
по створенню різноманітних конструкцій теркових 
пристроїв. Тільки за типом робочого органу вони 
поділяються на наступні: молоткові, барабанні 
бильні, барабанні штифтові, роторні бильні, 
роторні лопатеві, шнекові, дискові, шнеково-
дискові, вальцьові. Але науковий пошук в цій 
галузі продовжується. 

Авторами була розроблена конструкція 
теркового пристрою з горизонтальними 
терковими дисками [16]. Схема теркового 
пристрою представлена на рис.1. Терковий 
пристрій включає корпус 6, у якому встановлено 
бункер 1, який має завантажувальну горловину 2 і 
завантажувальний отвір 3. У просторі бункера 
встановлено пальцевий активатор 4, який має 
планки 5. Активатор посаджено на верхню 
частину вала 9, а на нижнього частину вала 

посаджено рухомий терковий диск 8. У корпусі 
встановлено нерухомий диск 7, який має стакан, 
отвір якого є продовженням завантажувальної 

горловини.  
Рис.1 Схема теркового пристрою:  
1 – бункер; 2 – завантажувальна 

горловина; 3 – завантажувальний отвір; 4 – 
активатор; 5 – планка; 6 – корпус; 7, 8 – 
нерухомий і рухомий диск; 9 – приводний вал; 10 
– вихідний канал 

 
Стакан виконано у вигляді пустотілого 

циліндра, на зовнішню сторону якого накручено 
різьбову втулку. До нижньої поверхні 
нерухомого диска закріплено била, які 
встановлено на диску радіально у вигляді 
променів. Била виконано у вигляді рифів, які 
мають насічку. В проміжках між билами 
концентрично до осі диска розміщено кільцеві 
виступи. У нижній частині корпусу розміщено 
вихідний канал 10.  

 

Рис. 2. Конструктивна схема (а) та загальний вигляд (б) лабораторної установки: 
1 – рама; 2 – терковий пристрій; 3 – електродвигун; 4 – варіатор обертів; 5 – редуктор 
конічний; 6, 7, 8 – передача клинопасова; 9 – рукоятка  

а 

б 
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Для отримання нових наукових даних 
про фізичний процес витирання насіння з бобів 
та вивчення закономірностей, які при цьому 
відбуваються, на лабораторній установці, 
конструктивна схема та загальний вигляд якої 
представлений на рис.2, були проведені 
експериментальні дослідження. 

Програма експериментів передбачала, 
в тому числі, одержання регресійних 
залежностей, які характеризують зміну маси 
витертого насіння, ступінь витирання насіння з 

вороху та продуктивність роботи теркового 
пристрою залежно від технологічних 
параметрів процесу та конструкційно- 
кінематичних параметрів робочих органів і 
конструктивного виконання нерухомого диска 
теркового пристрою. Лабораторно-
експериментальні дослідження проводились з 
нерухомими дисками чотирьох видів. Варіанти 
виконання нерухомих дисків представлені на 
рис.3. 
  

 

Рис. 3  Варіанти виконання нерухомого диска теркового пристрою 
 

Варіанти: а – диск із закріпленими на 
ньому шістьма билами та плоскими пластинами, 
які встановлено у просторі між билами, б - диск 
із закріпленими на ньому трьома билами та 
плоскими пластинами, які встановлено у 
просторі між билами,в - диск із закріпленими на 
ньому шістьма билами між якими по колу 
діаметром 200, 250 і 300 мм закріплені кільцеві 
вставки з прутка діаметром 8 мм; г - диск із 
закріпленими на ньому шістьма билами між якими 
по колу діаметром 200, 250 і 300 мм закріплені 
кільцеві вставки з прутка діаметром 6 мм. 

Проведені дослідження показали що 
найкращі результати процесу витирання 
(максимальна ступінь витирання насіння) були 
при варіанті г виконання нерухомого диска. Цей 
висновок зроблений після аналізу поверхонь 
відгуку зміни ступеня витирання від конструкції 
нерухомого диска та кількості проходів 
технологічної маси, які представлені на рис. 4 

Апроксімуюча функція, тобто характер 
зміни ступеня витирання насіння з вороху 
люцерни представлена у вигляді математичної 
моделі повного квадратного полінома: 

 

    (1) 

 
де n-частота обертання рухомого диска, 

об/хв;  
     k-кратність процесу витирання. 
Індекс 21 означає вологість 

технологічної маси, а індекс 4-варіанти 
виконання нерухомого диска (варіант г на 
рис.3). 

Проведені експериментальні 
дослідження дозволили визначити раціональні 

параметри процесу витирання: для 
продуктивності теркового пристрою 0,8…6,6 
кг/хв, діаметр дисків повинен бути в межах 
0,5…0,6 м, частота обертання рухомого диска 
700…900  об/хв, діаметр отвору 
завантажувального каналу бункера 0,11…0,15 
м, коефіцієнт заповнення внутрішнього 
простору робочого русла 0,5…0,7.

г в 

б а 
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Рис.4  Поверхні відгуку зміни ступеня витирання насіння  від кількості 

проходів технологічної маси вологістю W=21% та частоти обертання рухомого диска для 
різних варіантів виконання нерухомого диска. 

 
Одним з шляхів інтенсифікації процесу 

виробництва насіння бобових трав є поєднання 
технологічних процесів витирання та сепарації 
в одній машині. Аналіз різноманітних 
сепаруючих пристроїв показав, що найкраще 
для цього підходять машини з обертовим 
решетом циліндричної або конічної форми. 
Таке поєднання було реалізовано в терково-
сепаруючому пристрої [17] технологічна схема 
якого представлена на рис. 5. 

Лабораторні дослідження терково-
сепаруючого пристрою такої конструкції 

показали один з її головних недоліків – 
недостатньо ефективне використання поверхні 
решета. При такій конструкції більшість насіння 
видаляється на верхній частині решета 
залишаючи нижній фрагмент недовантаженим.  
Підвищити рівномірність навантаження на 
сепаруючу поверхню можливо замінивши 
циліндричне решето на конусне із зменшенням 
радіуса конуса в напрямку руху матеріалу [18]. 
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Рис. 5. Технологічна схема терково-сепаруючого пристрою 

1 – кожух; 2 – завантажувальна воронка; 3 – вал; 4 – конічний барабан; 5 – била; 6 – 
лопатки; 7 – підшипник; 8 – дека; 9 – скребки; 10 – конус розсіювання; 11 – кільце; 12 – ротаційне 
решето; 13 – диск; 14 – підшипникова опора; 15 – канал для відводу солом’яної частини вороху; 16 
– канал для відводу не витертого із бобів зерна; 17 – канал для відводу очищеного насіння; 18 – 
автономний привід; 19 – вентилятор; 20 – лопаті; 21 – привод. 

 
В результаті теоретичних досліджень 

отримані вирази для визначення часу 
перебування частинки матеріалу на решеті в 
залежності від геометричних параметрів 
сепаратора, фізико-механічних властивостей 

матеріалу та режимних параметрів процесу для 
циліндричного та конусного решета. Результати 
чисельного експерименту для одного з 
можливих варіантів сепараторів представлений 
на рис.6. 

 
Рис.6 Залежність часу перебування частинки на циліндричному решеті від довжини 

твірної 
 
На рис.6 пунктиром показаний час 

перебування частинки на циліндричному 
решеті, суцільною лінією – на конусному. 
Продовження часу перебування матеріалу на 
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решеті шляхом застосування конічної поверхні 
збільшує вихід чистого насіння, а також сприяє 
рівномірному завантаженню поверхні решета, 
що покращує якість вихідного матеріалу 

Підводячи підсумок викладеному 
матеріалу можна зробити наступні висновки. 

 Висновки. 
1. Інтенсифікація виробництва насіння 

кормових, особливо бобових трав, стримується 
недосконалістю сучасних засобів збирання 
насіння. Всі зусилля в галузі збирання потрібно 
поставити на зменшення втрат при збиранні 
насіння.  

2. Аналіз літературних джерел та 
власний досвід авторів дозволяє стверджувати, 
що основним шляхом зменшення втрат насіння 
при збиранні є обробка на стаціонарі насіннєвої 
частини урожаю. Найбільш перспективними, на 
думку авторів, в цьому відношенні є технології 
зі збирання насіннєвої частини шляхом 
обчісування та обмолот маси на «м’якому» 
режимі для отримання в бункері комбайна 
вороху з необмолоченими бобами. 

3. Найбільш відповідальними 
операціями при обробці насіннєвого вороху на 
стаціонарі є витирання та сепарація. Для 
реалізації процесу витирання можна 
рекомендувати теркові установки оригінальної 
конструкції аналогічно описаній в даній статті. 

4.Значним  ефектом інтенсифікації при 
обробці насіннєвого вороху трав на стаціонарі 
авторам видається суміщення операцій 
витирання та сепарації в одній машині. 
Проведені теоретичні та експериментальні 
дослідження показують перспективність такого 
напрямку. 
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WAYS OF INTENSIFICATION OF PRODUCTION 
HERB SEEDS 

 
The main reason holding back the 

development of seed production is the agro-
technical and physical-technical features of plants 
and, in fact, seeds. There are no special combines 
for harvesting grass seeds yet, so it is 
recommended to use serial combine harvesters 
equipped with special devices to harvest them. 
The main directions of improving the process of 
seed heap treatment on stationary is the 
intensification of the process of primary cleaning of 
seeds and their wiping from beans, which provides 
an opportunity to increase the productivity of the 
technological line and reduce the complexity of the 
process. The paper compared the six most 
common technologies for harvesting alfalfa seeds 
by the following individual indicators: operating 
costs (UAH / ha), energy consumption (MJ / ha), 
metal consumption (kg / ha), crop losses (kg / ha). 
The best results of complex comparison are in 
those technologies that process all collected seed 
mass into stationary ones. 

The authors developed the design of a 
grater device with horizontal grater discs. To 
obtain new scientific data on the physical process 
of wiping seeds from beans and to study the 
patterns that occur, experimental studies were 
conducted that allowed to obtain rational design 
and technological parameters of the wiping 
process. One of the ways to intensify the process 
of production of legume seeds is a combination of 
technological processes of wiping and separation 
in one machine. Analysis of various separating 
devices showed that machines with a rotating 
sieve of cylindrical or conical shape are best suited 
for this purpose. Extending the residence time of 
the material on the sieve by applying a conical 
surface increases the yield of pure seeds, and also 
contributes to the uniform loading of the sieve 
surface, which improves the quality of the source 
material. 

Key words: alfalfa, clover, seeds, 
harvesting technology, grater, wiping, separation. 

 
ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕМЯН ТРАВ 
 

Основной сдерживающей развитие 
семеноводства причиной является 
агротехнические и физико-технические 

особенности растений и собственно семян. 
Специальных комбайнов для уборки семян 
трав пока не существует, и поэтому 
рекомендуется для их уборки использовать 
серийные зерноуборочные комбайны, 
оборудованные специальными 
приспособлениями. Основными направлениями 
усовершенствования процесса обработки 
семенного вороха на стационарах является 
интенсификация процесса первичной очистки 
семян и их вытирание из бобов, что 
позволяет повысить производительность 
технологической линии и уменьшить 
трудоемкость процесса. В работе 
сравнивали шесть наиболее 
распространенных технологий уборки семян 
люцерны по следующим отдельным 
показателям: эксплуатационные затраты 
(грн/га), энергоемкость (МДж/га), 
металлоемкость (кг/га), потери урожая 
(кг/га). Лучшие результаты комплексного 
сравнения у тех технологий, которые 
перерабатывают в стационаре всю 
собранную семенную массу. 

Авторами была разработана 
конструкция терочного устройства с 
горизонтальными терочніми дисками. Для 
получения новых научных данных о 
физическом процессе вытирания семян из 
бобов и изучении при этом происходящих 
закономерностей были проведены 
экспериментальные исследования, которые 
позволили получить рациональные 
конструктивные и технологические 
параметры процесса вытирания. Одним из 
путей интенсификации процесса 
производства семян бобовых трав является 
соединение технологических процессов 
вытирания и сепарации в одной машине. 
Анализ различных сепарирующих устройств 
показал, что лучше всего для этого подходят 
машины с вращающимся решетом 
цилиндрической или конической формы. 
Продолжение времени нахождения материала 
на решете путем применения конической 
поверхности увеличивает выход чистых 
семян, а также способствует равномерной 
загрузке поверхности решета, что улучшает 
качество исходного материала. 

Ключевые слова: люцерна, клевер, 
семена, технология уборки, терочное 
устройство, вытирание, сепарация. 
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