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Інститут зрошуваного садівництваім. М.Ф. Сидоренка УААН
 
 

Наведено результати пошукових досліджень процесу калібрування насіння

плодових кісточкових культур. Отримано значення вихідних параметрів, що

будуть використаніпри розробці макетного зразка установки для калібрування

насіння плодових кісточкових культур.

Проблема. Використаннясівалки точного висіву при безпересадко

вій технології вирощування саджанців плодових кісточкових культур

пред'являє підвищені вимоги до однорідності партії посівного мате

ріалу. Поліпшити операцію висіву насіння дозволитьнаявність операши

калібрування в плодовому розсадництві. Для розробки установки лля

калібрування кісточок плодових культур необхідно вибрати оптималь

ну конструкцію решета, тобто вивчити вплив формиі розмірів отворі

решетана якість калібрування.

Основним робочим органом машиндля сортування і калібрувания

насіння є решета, які дозволяютьподілити його на окреміза розмірами

фракції. З насіння, що вирівняне за розмірами, можнаотримати дружині

сходи та одночасний розвиток рослин (1-3). Отримання якісного по

сівного матеріалу визначається ефективністю роботи решіт |4).

Процес калібрування решетамискладається із таких фаз:

1) переміщення насіння по робочій поверхні;

2) просіювання через отвори;

3) очищенняотворів від насіння, що застрягли.

Від інтенсивності протікання цих фаз залежитьякість калібруваніїя

насіння.
Для того щоб визначитисяз тим, яка конструкція решета буде опти

мальноюдля калібрування посівного матеріалу плодових кісточкових

культур, проведеноаналіз існуючих конструкцій решіт сортувальних !

калібрувальних машин|8), який дозволив встановити, що доцільно ви
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брати плоске шгамповане решето, яке буде здійснювати коливальний
рух за допомогою ексцентрика. Але інтервалирозмірів отворів решіт
усобхідно обгрунтувати.

Аналіз останніх досліджень показує, що стосовно розробкисорту-
мальнихабо калібрувальних машин для насіння плодових кісточкових
культурдані відсутні.

Мета дослідження. Обгрунтувати формутаінтервали розмірів отворів
решіт калібрувального пристроюдля отримання фракції насіння плодо-
их кісточковихкультур, що забезпечить ефективність роботи висівних
паратів сівалок.

Результати досліджень. Для досягнення поставленої мети необхідно
ібсівний матеріал розділити на три фракції: крупна, середняі дрібна.
ри цьому середня фракція по-

нна бути найбільш вирівняною

розмірами, тому вона прийнята

К якісна і така, що буде викорис-

Мана для посіву. Робочий процес

Калібрування повинен відбуватися
технологічною схемою розта-
ування решіт, яка наведена на

исунку.
Ю Для проведення дослідів за 2
убочий орган відібрані решета  У

 

трьома формами отворів (круг,

рямокутник, щілина). Досліди

роводили з насінням таких куль-
, як вишня, черешня, абрикос,

 

   

   

   

 

  
   

 

го насіння, г.

Рис.Технологічна схема розташування
решіт:

Т -- дрібна фракція, 2 - крупна фракція,
3 -- середня фракція

уч мигдаль. Вивчали вплив формита розмірів отворів решіт на ко-
цієнт ефективностікалібрування, який визначається за формулою:

2 7 (0 / Озг) х 10095,
0 -- маса отриманоїфракціїнасіння,г; Одг -- загальна маса дослід-

Було прийнято, що для виявлення цього показника достатньо ви-
ити на решетахтільки крупну фракцію,тому розміри отворів решіт
ібрано тільки для цієї фракції. Відбір зразків для дослідженьздійс-

Юювали відповідно до ГОСТ 13056.1 |9). Для визначеннядіапазонів
чень факторів, що впливають на процес калібрування, виготовлено
бораторну установку, в якій кут нахилу решіт незмінний і складає
амплітуда коливань -- 18 мм, частота коливань регулюється від

до 480 кол/хв. Прийнято розміри решіт лабораторної установки:
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м

нананньанно
 

268 х 655 мм. Для попередженнязабивання решіт на лабораторнійуста-
новці передбачено застосування гумових кульок, що знаходяться в ча-
рунках очисних решіт, розташованихпід калібрувальними решетами.

Згідноз (6) встановлено розміри отворів решіт для калібрування
культур, що досліджуємо. Розміри отворів решіт для виділення крупноїфракції наведенов табл.І.

Було проведено по одномудосліду в трикратній повторності для
кожноїкультури. Вибрані решета дозволяли поділити посівний мате-
ріал за такими параметрами, як ширинаі товщина, на що вказується
у праці|7).

У результаті експерименту встановлено, що процес калібруванняпо-чинається причастоті коливань, яка перевищує 380 кол/хв. При цьому
середня швидкість переміщення насіння по решету становила 0,05--
0,07 м/с для вишніі черешніта 0,03--0,05 м/с -- для аличі, абрикоса
ї мигдалю. Продуктивність роботи решіт при заданих режимах при-
близносклаладля вишніі череціні 180-200 кг/год, абрикосаі аличі --
250 кг/год, мигдалю -- 330 кг/год.

Із попередніх досліджень рОзмірно -- масових параметрів (5,6) те-
оретично встановленосередній (якісний) інтервал розмірів насін-
ня культур, що будуть використані для посіву. В середньомудлявсіх
культур цей інтервал складає 308596 від загальної маси насіння. Від-
соткове співвідношення маси насіння по трьох фракціях занесено
до табл.2.

У результаті експерименту встановлено, що найбільш вирівняне за
розміраминасіння длявсіх культур отримано за допомогою решіт із

Таблиця 1. Розміри отворів решіт в Залежності від форми
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Культура Формаі розміри отворів

кругла прямокутна щілина

Вишня 4а-6,5мм 2 зам ь-53мм

Черешня а-8,імм Ще ння: Ьеб,5мм

Абрикос а- 20,0 мм фе дома Ь з 13,0 мм

Алича 4 13,0 мм - ним -84мм

Мигдаль а- 21,0 мм б Горм ь- 13,0 мм   
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Таблиця2. Співвідношення масинасіння по трьох фракціях, 96
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Фракція
Культура Параметри

дрібна, 0 середня(якісна), 0, крупна, О5

Мигдаль Ширина 6,2 86,0 7,8

Товщина 6,4 84,3 9,3

Ширина 5,7 86,2 8,1

р прищами 68 88,9 43
Алича Ширина 542 84,1 10,7

Товщина 9,7 83,2 7,1
Вишня Ширина 5 86,6 8,3

Товщина 3,5 87,4 9,1

осіння Ширина 7,6 82,0 10,4
Товщина 8,3 83,7 8,0     

М

блиця 3. Співвідношенняваги насіння по двох фракціях, 96
 

 

 

 

 

 

 

Фракція
Культура Параметри

крупна, 0 рештанасіння, 0,КО;

Мигдаль Ширина 15,8 84,2

Абрикос Ширина 8,53 91,47

Алича Ширина 12,5 87,5

Вишня Ширина 9,8 90,2
Черешня Ширина 15,3 84,7         

    
   

  

  

углимиотворами,які розділяють посівний матеріал за шириною.Від-
кове співвідношеннямасинасінняза результатами експерименту по

юх фракціях -- крупна і решта насіння, занесенодотабл.3.
Взагалі результати експерименту підтверджуютьдані, отриманіте-
етично для кожної фракції, що свідчить про правильність вибору

юзмірів отворів решіт.

і Висновки. Проведені дослідження процесу калібрування насіння
одових кісточковихкультур підтвердили можливість використання
оских штампованих решіт, дозволили визначити формуїх отво-

ів, а також основні параметриотворів решіт: діаметр отворів решета
я калібрування вишніа-6,5 мм, черешні -- 428,1 мм, абрикоса --
20,0 мм,аличі -- д-13,0 мм, мигдалю -- д-21,0 мм.
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На підставі проведених досліджень сформульованотехнічні вимоги
для виготовлення макетного зразка калібрувальної установки та роз-
робленоїї конструктивно-технологічну схему. Установка повинна мати
два змінних решета, розміри отворів яких залежатьвід виду культури,
що досліджуємо.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЬЇ Й РАЗМЕРОВ ОТВЕРСТИЙ РЕШЕТ
ДЛЯ КАЛИБРОВАНИЯ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

ПЛОДОВЬІХ КОСТОЧКОВЬІХ КУЛЬТУР
Изложень результать поисковьх исследований процесса калибрования семян пло-
Овьїх косточковьх культур. Получень значения вьходньх параметров, которье

будут использовань при разработке макетного образца установки для калибро-
зания семян плодовьх косточковьх культур.

ТНЕ РЕЕІМІТІОМ ОЕ ЕОКМ5 АХр РІМЕМ5ІОМЗ5ОЕ ВОІЛЕВ58
НОІЕ РОБ САІЛВКАТІОМ ОЕ 5ОМІМС МАТЕВІАІ,

ОЕ ЕВОЇТ -- 5ТОХЕ СІЛЛОВЕ58
Тпегезиї5 9 гезеаксії Дог Не саїгатоп о) те зі0пе -- ріапі5 зееа5 аге віуеп іп ід
аміісіе. Тне теапз о/іпітіа! рагатегету ІНаїугеї!Бе цеГог угомКіпя оці отоск-ир тоаєі!
теснапізт /ог сайївгатіоп аге ехсеедеа.
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