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Анотація -  в роботі представлені передумови щодо визна
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Постановка проблеми. Зерновий матеріал після його збирання 
являє собою суміш зерна основної культури та зернових домішок. По
переднє очищення зерна дозволяє виділити з зернового вороху крупні 
домішки рослинного походження, легкі домішки і бур'яни, що мають 
високу вологість і тим самим поліпшити якість його обробки.

Для більш ефективної післязбиральної обробки зернового воро
ху пропонується використання машини попередньої очистки зерна 
скальператорного типу, яка потребує визначення її раціональних па
раметрів і режимів роботи [1, 2].

Аналіз останніх досліджень. Задача попередньої очистки зерно
вого вороху полягає в тому, щоб забезпечити його інтенсивну очистку 
від крупних домішок рослинного походження, легких домішок і бу
р'янів, наявність яких є основною причиною псування зернового ма
теріалу при зберіганні.

Останні дослідження по визначенню параметрів і режимів робо
ти пневморешітних сепараторів підтверджують доцільність поширен
ня конструктивних та технологічних рішень, які впливають на якість 
очистки матеріалу. Це -  подача вихідного матеріалу, кількість сходо
вого та проходового матеріалу, контактуючого з решетами, кути та 
швидкості подачі матеріалу, діаметр циліндричного решета, розміри 
отворів решета, кутова швидкість його обертання, довжина циліндри
чного решета, «живий» перетин лотка -  інтенсифікатора, повітряроз- 
подільника жалюзійного, швидкість та напрям повітряного потоку
[1-7].

Мета дослідження. Підвищення ефективності технологічного 
процесу роботи машини попередньої очистки зерна за рахунок визна
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чення її раціональних параметрів і режимів.
Основна частина. Для встановлення та визначення параметрів 

і режимів технологічного процесу роботи машини попередньої очист- 
кизерна використана лабораторно-виробнича установка (рис. 1).

Рис. 1. Схема лабораторно-виробничої установки: 1 -  вентиля
тор діаметральний; 2 -  пристрій повітрярозподільний; 
3 -  сепаруюча складова повітророзподільника; 4 -  стінка 
рухома середня; 5 -  живляча складова повітрярозподільни- 
ка; 6 -  регулятор зміни кута нахилу середньої рухомої стін
ки; 7 -  стінка рухома задня; 8 -  повітрярозподільник жалю
зійний; 9 -  нерухома частина середньої стінки; 10 -  регуля
тор зміни кута нахилу задньої рухомої стінки; 11 -  задня 
стінка; 12 -  лоток -  інтенсифікатор; 13 -  живлячий устрій; 
14 -  бункер; 15 -  решето циліндричне

Робочий процес пневмосепаратора здійснюється наступним чи
ном. Зерновий ворох через заслінку 7 надходить до лотка- 
інтенсифікатора 6. Повітряний потік, створений діаметральним венти
лятором 1, направляється до повітряроздавального каналу 2, де, за ра
хунок середньої стінки 9, 13, розподіляє повітряний потік до лотка- 
інтенсифікатора 6, жалюзійного повітрярозподільника 14 і далі -  до 
циліндричного решета 10. Зерновий ворох, що надійшов до лотка- 
інтенсифікатора, під дією повітряного потоку переводить його у псев- 
дозріджений стан, за рахунок чого полова, збоїна та деякі великі до
мішки, що мають значно більшу площу опору, а також легкі і пилові- 
докремлюючі домішки переміщуються у верхній шар, а повноцінне 
зерно в нижній. Великі домішки відокремлюються решетом 10, повер
хня якого очищується щіткою 11. Регульовані верхня і середня стінки 
дозволяють змінювати режим інтенсивності процесу псевдозрідження 
зернового шару по довжині лотка-інтенсифікатора та в жалюзійному 
повітрярозподільнику 14, за рахунок того, що із загальної кількості
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жалюзі кожна непарна жалюзі І є нерухомою, а парна рухома II має 
можливість змінювати кут нахилу а рухомої жалюзі до нерухомої, а 
це приводить до можливості змінювати «живий перетин» повітряроз- 
подільника, швидкість повітряного потоку і обирати найбільш ефек
тивний режим пневмосепарації при обробці матеріалів з різними ае
родинамічними властивостями (рис. 2).

Рис. 2. Нерухомі та рухомі жалюзі: І -  нерухомі жалюзі, II -  ру
хомі жалюзі, а -  кут нахилу рухомої жалюзі до нерухомої

Аналізуючи умови переходу зернового потоку з лотка -  інтен
сифікатора на циліндричне решето (рис. 3), Є.В. Михайлов [8] прий
має наступні допущення:

-  опір повітря відсутній;
-  взаємодія часток, що надійшли на поверхню лотка і ЦР, не 

враховується;
-  частки зернового матеріалу є абсолютно твердими тілами;
-  розглядаємо частки як матеріальні точки при їхньому віднос

ному русі по поверхні решета;
-  коефіцієнт тертя точки об поверхню барабана постійний і не 

залежить від швидкості її руху і тиску;
-  швидкість виходу струменів повітря з отворів лотка- 

інтенсифікатора постійна по довжині і ширині лотка;
-  рух зернової суміші по поверхні лотка-інтенсифікатора здійс

нюється з рівномірним розподілом матеріалу по довжині і ширині ло
тка, висоті шару і з постійної порізністю;

-  частка рухається по зовнішній поверхні циліндра з відставан
ням.

При цьому на точка М буде діяти сила ваги О, нормальна реак
ція поверхні N  сила тертя Р, тангенціальна сила інерції Ст і нормальна 
сила інерції Сп.

Просіванню зернівок через поверхню циліндричного решета 
сприяє швидкість шару Ус зернового матеріалу, що розкладається на 
дві складові -  нормальну Усп, спрямовану по радіусу в середину цилі
ндра, і тангенціальну Уст.

При влученні часток у зону струменя повітря, що виходить із
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V,

щілини лотка-інтенсифікатора зі швидкістю Ул, на шар зерна будуть 
діяти (рис. 3 б): К -  сила впливу повітряного потоку; 8 -  складова си
ли К на переміщення зернового шару; Т -  складова сили К на псевдо- 
зрідження матеріалу; Тл -  сила тертя шару зерна об бічні стінки лотка; 
Р1 -  сила нормального тиску шару зерна на поверхню лотка; Р2 -  гра
вітаційна складова на переміщення шару матеріалу.

У результаті отриманої апріорної інформації, вивчення літера
турних джерел можна припустити, що класичний математичний опис 
розглянутого процесу представляє велику складність через велику кі
лькість, як внутрішніх, так і зовнішніх сил, що діють на зерновий ма
теріал при різних етапах її проходження по робочому органі.

Р ^  повітря

Рис. 3. Схема до визначення умов переходу зернового потоку з 
лотка-інтенсифікатора на циліндричне решето: а) схема 
сил, діючих на зерно без впливу повітря; б) схема сил, дію
чих при впливі повітря на зерно крізь лоток- 
інтенсифікатор; в) схема при подачі повітря до лотка- 
інтенсифікатора та жалюзійного розподілювача та їх пара
метри [8]

Тому, користуючись даними досліджень, було виділено 7 пара-
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метрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна:
-  подача повітря, м3/с;
-  подача зернового матеріалу, кг/с;
-  кут нахилу жалюзійної перегородки щодо горизонталі, град;
-  кут нахилу жалюзі до горизонталі, град;
-  коефіцієнт живого перетину жалюзійного повітророзподіль

ника, %;
-  положення стінки рухомої середньої, град;
-  положення стінки рухомої задньої, град.
Висновки. В роботі представлені передумови щодо визначення 

параметрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна, а 
саме: подачі повітря; подачі зернового матеріалу; кута нахилу жалю
зійної перегородки щодо горизонталі; кута нахилу жалюзі до горизо
нталі; коефіцієнта живого перетину жалюзійного повітророзподільни
ка; положення стінки рухомої середньої; положення стінки рухомої 
задньої.

Література
1. МихайловЄ. В. Аналіз роботи засобів попередньої очис

тки зерна / Є. В. Михайлов, В. С. Дудка, А. С. Сіииіков // Праці Тав
рійського державного агротехнологічного університету -  Вип. 10, т. 2. 
-  Мелітополь, 2010. -  С. 125-131.

2. Михайлов Е. В. Результати попитаний ворохоочистителя ска- 
льператорного типа в производственньїх условиях / Е. В. Михайлов // 
Перспективньїе технологии уборки зернових культур, риса и семян 
трав: праці ТДАТУ. -  Мелитополь, 2003. -  Вип. 16. -  С. 181-184.

3. Михайлов Є. В. Удосконалення сепаратора попередньої очи
стки зерна /  Є. В. Михайлов, В. С. Дудка, О. О. Білокопитов // Праці 
Таврійського державного агротехнологічного університету. -  Меліто
поль, 2010. -  Вип. 10, т. 4 -  С. 48-53.

4. Пат. № 61469И Україна, МПК В07В1/28. Решітний сепаратор 
/  Є. В. Михайлов, О. О. Білокопитов, В. С. Дудка, А. В. Перетятько. -  
№ и2010 13961; заявл. 23.11.2010; опубл. 25.07.2011. Бюл. № 14.

5. Пат. № 72063И Україна, МПК В07В1/28. Решітний сепаратор 
/ Є. В. Михайлов, О. О. Білокопитов. -  № и2011 14744; заявл. 
12.12.2011; опубл. 16.04.2012. Бюл. №5.

6. Пат. № 74137И Україна, МПК В07В1/28. Решітний сепаратор 
/ Є. В. Михайлов, О. О. Білокопитов. -  № и2012 00062; заявл. 
03.01.2012; опубл. 25.10.2012. Бюл. №15.

7. Пат. № 78533И Україна, МПК В07В1/28. Решітний сепаратор 
із замкненою повітряною системою / Є. В. Михайлов, О. О. Білокопи
тов. -  № и2012 09994; заявл. 20.08.2012; опубл. 25.03.2013. Бюл. № 6.

8. Визначення факторів і параметрів процесу попередньої
очистки зерна / Є. В. Михайлов, В. С. Дудка, О. О. Білокопитов,



Праці ТДАТУ
172

Випуск 15, Том 4

С. С. Бойко // Праці Таврійського державного агротехнологічного уні
верситету. -  Мелітополь, 2010. -  Вип. 10, т. 2. -  С. 120-125.

ПРЕДПОСЬІЛКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И 
РЕЖИМОВ РАБОТЬІ МАШИНЬІ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Н. А. Задосная

Аннотация -  в работе представленні предпосьілки для оп- 
ределения параметров и режимов работьі машини предварнтель- 
ной очистки зерна.
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