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(72) МАЛЮТА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 

(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНО-

ЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Трієр, що містить раму, комірчастий циліндр, 
жолоб з шнеком та приводи, який відрізняється 

тим, що привід комірчастого циліндра обладнаний 
одношарнірною карданною передачею. 

 

 
Корисна модель належить до галузі сільського 

господарства, а саме, до пристроїв що поділяють 
тверді матеріали за розмірами і, зокрема, до ма-
шин для очищення насіння від коротких та довгих 
домішок і може бути використана для очищення та 
сортування зерна і насіння. 

Відомий циліндричний трієр (Соколов А. Я., 
Журавлев В. Ф., Душин В. Н. и др. Технологичес-
кое оборудование предприятий по хранению и 
переработке зерна, - М.: «Колос», 1984. - 445 с.), 
що включає раму, комірчастий циліндр, жолоб з 
шнеком та приводи. Недоліком цього відомого 
пристрою є його недостатня продуктивність та 
якість очищення насіння від коротких та довгих 
домішок, обумовлена недостатньою інтенсивністю 
перемішування насіння в шарі із - за технологічно-
го обмеження числа обертів циліндра. 

Як найближчий аналог вибраний циліндричний 
трієр (Деклараційний патент України на корисну 
модель № 32220, МПК6 В07В 1/08, бюл. № 9, 
2008), що включає раму, комірчастий циліндр, жо-
лоб з шнеком та приводи. До недоліків  найближ-
чого аналога можна віднести недостатню продук-
тивність та якість очищення насіння від коротких 
та довгих домішок. 

Вказані недоліки мають місце через те, що пе-
ремішування часток в нижній частині сепаруючої 
поверхні відбувається в полі сил гравітації та від-
центрових сил інерції обертального руху вказаної 
поверхні. Технологічне обмеження частоти обер-
тання циліндра перешкоджає інтенсивному пере-
мішуванню часток в середині шару насіння, просу-
ванню коротких часток до його внутрішньої 
поверхні та потраплянню у відповідні комірки . 

В основу корисної моделі поставлена задача 
вдосконалення трієра, в якому шляхом приведен-
ня циліндра в обертальний рух з нерівномірною 
кутовою швидкістю забезпечується інтенсифікація 
перемішування часток в шарі і за рахунок цього 

досягається підвищення продуктивності та якості 
очищення насіння від коротких та довгих домішок. 

Поставлена задача вирішується тим, що в трі-
єрі, що включає раму, комірчастий циліндр, жолоб 
з шнеком та приводи, згідно з корисною моделлю, 
привід комірчастого циліндра обладнаний одно-
шарнірною карданною передачею. 

Обладнання приводу комірчастого циліндра 
трієра приводом з одношарнірною карданною пе-
редачею надає згаданому циліндру нерівномірної 
кутової швидкості обертання вздовж осі, що спри-
яє приведенню очищуваного матеріалу в псевдоз-
ріджений стан, прискорює переміщення коротких 
часток в глибину шару в напрямі до сепаруючої 
поверхні, збільшує вірогідність попадання їх до 
комірок, чим суттєво підвищує продуктивність і 
якість очищення насіння від коротких та довгих 
домішок у порівнянні з прототипом. 

Технічна суть та принцип роботи запропоно-
ваного пристрою пояснюються кресленням. 

На фіг. 1 наведена схема трієра, поздовжній 
розріз. 

На фіг. 2 наведений графік залежності відно-

шення кутової швидкості веденого вала 2 до ку-

тової швидкості ведучого вала 1 від кута поворо-

ту ведучого вала 1.  - кут перетину осей 
ведучого та веденого валів. 

Запропонований трієр має раму 1, на якій за 
допомогою опор 3 та 13 встановлений вал 16 ви-
вантажувального шнека 17. На валу 16 встанов-
лений вивантажувальний жолоб 19. За допомогою 
підшипників 2 і 11 на валу 16 вивантажувального 
шнека 17 та на вивантажувальному жолобі 19 
встановлений комірчастий циліндр 18. Циліндрич-
ний трієр має завантажувальний патрубок 4 та 
лотки 14 і 15 для вивантаження фракцій матеріа-
лу, що очищується. Привід комірчастого циліндра 
18 в обертальний рух здійснюється за допомогою 
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встановленого на ведучому валу 6 шківа 5. Веду-
чий вал 6 за допомогою карданного шарніра 7 
зв'язаний з веденим валом 8. За допомогою зіроч-
ки 9 та ланцюгової передачі 10 вал 8 приводить в 
рух комірчастий циліндр 18. Вивантажувальний 
шнек 17 приводиться в рух за допомогою зірочки 
12. 

Описаний вище трієр використовується таким 
чином. 

При пуску трієра в дію комірчастий циліндр 18 
за допомогою шківа 5 та вивантажувальний шнек 
17 за допомогою зірочки 12 приводяться в оберта-
льний рух. При цьому, в результаті встановлення 

кута    між осями ведучого та веденого валів від-
мінного від нуля, при рівномірній кутовій швидкості 
ведучого вала, ведений вал обертається нерівно-
мірно, двічі за оберт випереджуючи та відстаючи 
ведучий. Вихідна насіннєва суміш через заванта-

жувальний патрубок 4 подається на внутрішню 
поверхню комірчастого циліндра 18. Під впливом 
обертального руху комірчастого циліндра 18 шар 
зернової суміші перемішується, короткі частки пе-
реміщуються з глибини шару до поверхні комірча-
стого циліндра 18, потрапляють до його комірок, 
піднімаються на деяку висоту та потрапляють в 
вивантажувальний жолоб 19. Нерівномірний обер-
тальний рух комірчастого циліндра 18 додатково 
сприяє приведенню шару зернової суміші в псев-
дозріджений стан, що пришвидшує переміщення 
коротких часток до сепаруючої поверхні, збільшує 
вірогідність їх попадання до комірок. При цьому 
підвищується продуктивність трієра та якість очи-
щення насіння. Виділена коротка фракція направ-
ляється з вивантажувального жолоба 19 в лоток 
14, а довга просувається сходом з поверхні комір-
частого циліндра 18 в лоток 15. 
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