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Корисна модель належить до галузі сільського господарства, а саме до пристроїв, що 
сепарують насіння під дією повітряного потоку. 

За прототип вибраний аеродинамічний сепаратор для насіння, який включає бункер, 
аспіраційний канал, вентилятор, раму, на якій розміщені розподілювачі. (Патент на корисну 
модель № 86300 публ.: 25.12.2013, Бюл. № 24). 5 

Недоліком сепаратора є неякісне сепарування насіння та втрата найбільш легких насінин. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення аеродинамічного сепаратора 

для насіння, в якому шляхом модернізації конструктивно-технологічної схеми, основаної на 
новій сукупності конструктивних елементів, їх взаємному розташуванні і наявності зв'язків між 
ними, забезпечується максимальна конструктивна і функціональна взаємозамінність складових 10 
частин конструкції - модулів і, за рахунок цього, досягається підвищення якості насіння. 

Поставлена задача вирішується тим, що в аеродинамічному сепараторі для насіння, що 
містить бункер, аспіраційний канал, вентилятор, згідно з корисною моделлю, в аспіраційному 
каналі встановлені два конуси, які розміщенні один проти одного, що підвищує якість сепарації 
насіння. 15 

Аеродинамічний сепаратор включає три розподілювача 1, аспіраційний канал 2, бункер 7, 
вентилятор 5, кожух 6, конус 4, та розміщений проти конус 3, живильник 8, ліва частина рами 9, 
права частина рами 10, нижня частина рами 11. 

Насіння із бункера 7, через живильник 8, попадає на конус 4, після проходження по конусу 
насіння розщеплюється зустрічним потоком повітря, який виникає при роботі вентилятора 5.  20 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
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