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Запропонований висівний апарат [1, 2] складається з наступних елементів: корпус 1, 
висівний робочий орган 2 внутрішнього заповнення (складається з двох співвісних 
циліндричних ободів однакового діаметра, нерухомо з'єднаних між собою перегородками 4, 
простір між ободами утворює щілину 3), виштовхувач 5.

Під час обертання висівного робочого органа 2 внутрішнього заповнення в зоні з насінням 
у паз 3 западають насінини 6. З подальшим обертанням висівного робочого органа 2 насінини 6 
в пазу 3 виводяться із зони з насінням і подаються до виштовхувала 5, який їх виштовхує на 
дно борозни (рис. 1).

Рисунок 1 -  Схема щілинного механічного висівного апарата точного висіву 
Рі§иге 1 -  ЗсЬете ої зііі; тесЬапісаІ зеес!т§,тас1шіе Гог ргесізіоп зее<ііп§

Відповідно до теоретичних досліджень запропонований висівний апарат із шириною 
щілини Н = 9,4 мм має забезпечувати рівномірність подачі насіння ч близького,, до 
шароподібного (середній діаметр 0  = 5,0 мм, середньоквадратичне відхилення -  0,15 мм та 
коефіцієнт варіації ус = 3,0%) на рівні V? = 5,0%.

У результаті експериментальних досліджень, запропонованого висівного апарата точного 
висіву (табл.) визначено вплив швидкості обертання висівного робочого органа п, ширини 
щілини Ь та коефіцієнта варіації діаметра насіння \>с на нерівномірність його подачі Уг (рис. 2):
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Таблиця -  Межи варіювання факторів 
ТаЬІе -  ТЬе Ьошкіагіеа уагіаііоп о£ Іасіогз

Показники Фактори
Ь9 см п, об/хв У« %

Верхній рівень 1,7 10 8
Нульовий рівень 1,5 15 5
Нижній рівень 1,3 20 2

= 423.7 + 193.8 • Ь2 + 0.34 ■ V 2 + 0.04 ■ п2 -  563,6 ■ Ь -  
—6.6 • рс — 0.7 • п 4- 4,04 ■ Ь• рс 0.26 ■ + 0.03 • п • цс.

Рисунок 2 -  Залежність рівномірності подачі насіння з висівного апарата від відносної ширини 
канавки Ь, швидкості обертання робочого органа п та коефіцієнта варіації розмірів насінини ус 
Рі§иге 2 -  Верепсіепсе о£іЬе шгі&гтііу оі Йіе зеесі зирріу &от Ше зеесіт§ тасЬіпе оп Ше геїаііуе 

ууісііЬ оі ІЇіе £гооує Ь, Йіе зреесі оі гоіаііоп ої йіе \УОгкіп§ Ьосіу п алеї іЬе соеШсіепі 
оґ уагіаііоп іп іЬе зіяє ої йіе зеегі ус

З аналізу експериментальних даних та 
отриманої залежності (рис. 2) встановлено:

• рівномірність подачі насіння є строго 
монотонною та зростаючою функцією кое
фіцієнта варіації розмірів насінини ус. З 
погляду на те, що якісна робота висівного 
апарата потребує найменшого значення 
коефіцієнта варіації розмірів насіння, який 
для більшості насіння сільськогосподарських 
культур знаходиться в межах до 3%, раціо
нальним для запропонованого висівного 
апарата буде обмеження коефіцієнта варіації 
розмірів насіння ус — 3%;

• при ус = 3%, Ь 1,5 та зміні швид
кості обертання робочого органа п від 10 до 
13 об/хв нерівномірність подачі насіння 
зменшується з 9,4 до 9,1%, а потім монотонно 
збільшується;

• нерівномірність подачі насіння при 
ус — 3% немонотонна випукла функція швид
кості обертання робочого органа п. Екстре
мальні значення набуває при Ь = 1,4... 1,5, а 
на границях варіювання Ь збільщужться на 
10...15%.

При ус = 3%, Ь = 1,43 та п = 12,8 об/хв 
за теоретичними розрахунками нерівно
мірність подачі насіння з висівного апарата
V = 8,2%, за експериментальними даними -
V = 8,2%.
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