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ВСТУП 

 

Одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур 

забезпечується наявністю високоякісного посівного матеріалу. Отримати 

його в достатній кількості неможливо без завершальної стадії 

післязбиральної обробки – вторинної, а в багатьох випадках і додаткової 

очисток. Особливо це стосується великої кількості дрібнонасіннєвих культур, 

переважну частину яких складають багаторічні бобові і злакові трави.  

Існуючі технічні засоби не забезпечують їх якісної очистки від 

багатьох домішок бур’янів, особливо важкорозділюваних, а також відділення 

від основної маси неповноцінних (без зародків) мертвих насінин культури. 

Основною причиною цього є подібність за основними фізико-механічними 

властивостями компонентів сепарувальних сумішей, через що неможливо 

забезпечити їх ефективне розділення. За таких умов необхідно вишукувати 

нові ознаки подільності, які б дозволяли здійснювати сепарування за 

сукупністю властивостей – фізико-механічних та електричних. Електричне 

поле в даному випадку створюватиме додаткову силову дію на частинки 

сепарувальної суміші. Оскільки насіння культурної рослини і бур’янів 

відносяться до різних біологічних видів, то їх електричні властивості по 

різному взаємодіятимуть з робочими органами сепараторів, що уможливлює 

підвищити ефективність їх розділення.  

Іншим шляхом покращення якості сепарування є використання в 

процесі розділення інших силових факторів, зокрема сили повітряного 

потоку. Проте на даний час процес пневмоелектросепарування вивчений 

недостатньо, що потребує, як теоретичних досліджень, так і їх 

експериментального підтвердження. Саме з огляду на це, розглянуті в 

дисертаційній роботі питання є актуальними і потребують свого ефективного 

вирішення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослід-

ження за темою дисертаційної роботи виконано відповідно до комплексного 
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плану наукових досліджень Львівського національного аграрного 

університету «Розробка проектнокерованих інноваційних систем, 

ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому 

виробництві та його енергозабезпеченні» (№ ДР 0111U001251). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищити якість 

посівного матеріалу дрібнонасіннєвих культур додатковим обробленням у 

пневмоелектросепараторі за сукупної дії гравітаційних та електричних сил і 

повітряного потоку, а також обґрунтуванням оптимальних параметрів 

пневмоелектросепарування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні  

завдання: 

– проаналізувати технології й технічні засоби післязбиральної 

підготовки дрібнонасіннєвих культур; 

– розробити математичну модель переміщення частинок насіннєвої 

суміші еліпсоїдної форми в направленому знизу вверх повітряному потоці 

під дією гравітаційних і електричних сил та оцінити їх вплив на траєкторію 

руху насінин; 

– обґрунтувати конструктивнотехнологічні параметри, розробити та 

виготовити експериментальний зразок пневмоелектросепаратора;  

– дослідити вплив регульованих параметрів і режимів пневмоелектро-

сепарування на якість посівного матеріалу дрібнонасіннєвих культур; 

– виконати виробничу перевірку пневмоелектросепаратора та оцінити 

його техніко-економічну ефективність. 

Об’єктом досліджень обрано посівний матеріал дрібнонасіннєвих 

сільськогосподарських культур, технологію сепарування в пневмоелектро-

сепараторі, його робочі органи. 

Предмет досліджень – орієнтація частинок еліпсоїдної форми під дією 

повітряного потоку, гравітаційних і електричних сил у каналі 

пневмоелектросепаратора та зміна показників якості посівного матеріалу 
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дрібнонасіннєвої суміші залежно від конструктивно-технологічних 

параметрів і режимів роботи пневмоелектросепаратора. 

Методи досліджень. Теоретичні дослідження пневмоелектро-

сепарування насіння дрібнонасіннєвих сільськогосподарських культур 

здійснено методами теоретичної механіки, аеродинаміки, диференціального 

та інтегрального числення, математичного моделювання. Для теоретичних 

розрахунків використано програми MATLAB R2011a, MATHCAD 14, Microsoft 

Office Excell 2010. 

Експериментальні дослідження виконано на спеціально виготовленій 

установці з використанням математичних методів планування 

багатофакторного експерименту і його аналізу. Опрацювання результатів 

досліджень здійснено статистичними методами з використанням прикладної 

програми Statistica 8,0. 

Якість пневмоелектросепарування оцінено методами електронної 

мікроскопії та рентгеноскопічного аналізу насіннєвого матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше:  

– розроблено математичну модель орієнтації частинок насіннєвої 

суміші еліпсоїдної форми в каналі пневмоелектросепаратора під дією 

повітряного потоку, гравітаційних і електричних сил, за допомогою якої 

встановлена можливість їх розділення; 

–  запропоновано рівняння для визначення площі міделевого перерізу 

насінини еліпсоїдної форми у вертикальному, направленому знизу вверх, 

повітряному потоці з урахуванням впливу на нього накладеного однорідного 

електростатичного поля; 

–  обґрунтовано на основі розробленої математичної моделі оптимальні 

параметри та режими пневмоелектросепарування. 

 

 



8 
 

Отримали подальший розвиток:  

–  способи підвищення якості посівного матеріалу дрібнонасіннєвих 

куль-тур додатковим очищенням на пневмоелектросепараторі завдяки 

сукупній дії сил: гравітації, повітряного потоку та електростатичного поля; 

–  проектування насіннєочисних машин із додатковою дією електроста-

тичного поля; 

–  методика визначення якості відсепарованого насіннєвого матеріалу 

рентгеноскопією. 

Удосконалено: 

– конструкцію пневмоелектросепаратора та технологію підготовки 

високоякісного насіннєвого матеріалу, що дало можливість підвищити якість 

сепарування багаторічних злакових трав; 

– методику визначення основних фізико-механічних властивостей 

насінин дрібнонасіннєвих культур за допомогою високоточних приладів. 

Новизна технічних рішень роботи підтверджена патентом України на 

корисну модель за № 96369 «Пневмоелектричний сепаратор насіння». 

Практичне значення одержаних результатів. На основі виконаних 

теоретичних і експериментальних досліджень розроблено конструкцію пнев-

моелектросепаратора дрібнонасіннєвих сумішей та визначено його раціона-

льні параметри. Математичними методами планування багатофакторного ек-

сперименту оптимізовано режими його роботи (швидкість повітряного 

потоку в каналі сепаратора, напругу між електродами, значення подачі), за 

яких суттєво підвищуються посівні якості насіння найпоширеніших у 

Західному регіоні України багаторічних злакових трав. Оброблення 

насіннєвого матеріалу в пнев-моелектросепараторі уможливило виділення з 

основної маси домішок численних важкорозділюваних бур’янів і біологічно 

неповноцінних (без зародків) насінин, завдяки чому якість посівного 

матеріалу доведено до вимог ДСТУ 7160:2010 «Насіння овочевих, 

баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні 

якості. Технічні умови». 
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Результати досліджень взято до використання відділом насінництва 

кормових культур Карпатського інституту сільського господарства НААН, 

Буковинською державною сільськогосподарською дослідною станцією 

НААН та насінницьким фермерським господарством «Сяйво-Стрий» 

Стрийського району Львівської області. 

Особистий внесок здобувача. Основні дослідження за темою 

дисертаційної роботи виконано автором самостійно. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, автором: визначено основні фізико-механічні 

властивості багаторічних злакових трав та їх важкорозділюваних 

засмічувачів [3, 6, 9]; обґрунтовано необхідність удосконалення технології 

сепарування багаторічних злакових трав додатковим очищенням у 

пневмоелектросепараторі [2, 7]; з'ясовано силову дію на частинки насіннєвої 

суміші еліпсоїдної форми в каналі пневмо-електросепаратора та складено 

диференціальні рівняння їх руху [5, 8]; визначено оптимальні режими та 

параметри пневмоелектросепарування, за яких досягається найвища якість 

розділення [4]. Частка здобувача в отриманому патенті на корисну модель 

становить 40 %.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових 

дослід-жень, що містяться в дисертації, доповідались та отримали позитивну 

оцінку на: звітних конференціях викладачів та аспірантів Львівського НАУ 

(Львів, 2012 … 2014 рр.); Міжнародному науково-практичному форумі 

«Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних 

технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і 

розвитку сільських територій» (ЛНАУ, Львів, 2012…2014 рр.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України» (Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН, с. Оброшино, 2012 р.); ХХІ, ХХІІ 

Міжнародних науково-технічних конферен-ціях «Технічний прогрес у 

сільськогосподарському виробництві» (ННЦ ІМЕСГ, Київ, 2013 … 2014 рр.); 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні напрямки 
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вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві» (ХНТУСГ 

ім. П.Василенка, Харків, 2014…2015 рр.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інженерія рільництва в час інноваційного господарювання» 

(Краківський рільничий університет ім. Х. Коллотая, Краків, 2012 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено в 14 наукових 

працях, з яких 5 – у фахових виданнях України, 4 – міжнародних науково-

метричних виданнях; 3 – у збірниках праць і тез науково-практичних 

конференцій та форумів, 1 – патенті України на корисну модель, 1 – каталозі 

інноваційних розробок. Загальний обсяг опублікованих праць – 77 сторінок 

або 4,8 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 117 найменувань та 8 

додатків. Основна частина викладена на 142 сторінках, містить 31 таблицю, 

60 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 174 сторінки. 
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 РОЗДІЛ І 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПНЕВМОСЕПАРУВАННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ 
 

1.1. Характеристика дрібнонасіннєвих сумішей 

 

 Насіння і насіннєвий матеріал різних ботанічних родин і видів рослин 

розрізняють за розмірами, формою, забарвленням, характером поверхні, 

масою 1000 шт. (рис. 1.1) [62].  

 

   
Рисунок. 1.1. Насіннєвий матеріал:  

1 – горох; 2 – цибуля; 3 – салат-латук; 4 – кукурудза цукрова; 5 – столовий 
буряк; 6 – капуста; 7 – редис; 8 – ріпа; 9 – диня; 10 – огірок; 11 – кавун; 12 – 
гарбуз; 13 – помідор; 14 – перець; 15 – баклажан; 16 – морква; 17 – петрушка; 
18 – пастернак; 19 – кріп; 20 – селера; 21 – ревінь; 22 – щавель; 23 – салат-
ендивій; 24 – артишок; 25 – спаржа; 26 – райграс; 27 – костриця; 28 – ріпак; 
29 – конюшина; 30 – тимофіївка лучна 

 Маса 1000 насінин є одним із найважливіших показників, який 

використовують як ознаку подільності, для розрахунку норм висіву 

сільськогосподарських культур тощо. За ним насіння рослин поділяють на 

окремі вагові групи. Якщо маса 1000 шт. насінин є меншою за 5 грам, то їх 

відносять до групи дрібнонасіннєвих (табл. 1.1). 

26 
27 

28 29 30 
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Таблиця 1.1. Структура угідь під дрібнонасіннєвими сільсько-

господарськими культурами та їх групування за масою 1000 насінин 

Культури Посівних 
площ, % 

Групи культур 
за масою 1000 

насінин 

Види культур  

2…5 грам Капуста, помідор, перець, 
баклажан, цибуля, пастернак, 
кріп 

1…2 грами Салат, морква, петрушка, 
гірчиця салатна 

Овочеві 2 

менше 1 грама Селера, щавель, острогін, 
меліса, м’ята, гісоп 

2…5 грам Озимий ріпак, ярий ріпак, 
льон олійний, льон довгунець 

1…2 грами Гірчиця  

Олійні  10 

менше 1 грама Мак 
2…5 грам Козлятник східний 
1…2 грами Буркун білий та жовтий, 

конюшина лучна, люцерна 
жовта, люцерна синя, синьо-
гібридна та строкато-гібридна, 
лядвенець рогатий 

Багаторічні  
бобові 
трави 

8 

менше 1 грама Конюшина повзуча та 
гібридна 

2…5 грам Стоколос безостий, житняк, 
костриця (вівсяниця) 
очеретяна, райграс 
багатоукісний, райграс 
високий, костриця (вівсяниця) 
лучна 

1…2 грами Грястиця збірна, костриця 
(вівсяниця) червона та овеча, 
райграс пасовищний, тонконіг 
болотний. 

Багаторічні 
злакові 
трави 

8 

менше 1 грама Лисохвіст лучний, мітлиця 
гігантська (біла), тимофіївка 
лучна, тонконіг лучний 

Аналіз таблиці 1.1. свідчить, що до дрібнонасіннєвих культур, в 

основному, відносять овочеві, олійні та майже всі види багаторічних 

злакових і бобових трав. За даними [1] ці культури в структурі 
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сільськогосподарських угідь України займають близько 20 %. З огляду на це 

сільськогосподарські підприємства щороку потребують достатньої кількості 

насіннєвого матеріалу з високими посівними і урожайними якостями, якісно 

очищеного від різного роду бур'янів та біологічно неповноцінних насінин. 

 

1.2. Проблеми підготовки посівного матеріалу  

дрібнонасіннєвих сумішей 

 

 Вирощуванням насіння овочевих, технічних культур та багаторічних 

трав у нашій країні займаються спеціалізовані господарства. Їхнім завданням 

є сушіння, первинне, вторинне та додаткове очищення. Ці заходи спрямовані 

на видалення із сепарувального матеріалу великих і легких незернових 

домішок і низки насіння бур'янів. 

Після комбайнування дрібнонасіннєвих культур ворох являє собою 

сильно засмічену суміш насіння основної культури й бур'янистих рослин, а 

також соломистих та інших домішок (рис. 1.2). Чистота його становить 

60...65 % і менше [37]. 

 
Рисунок 1.2. Насінняєвий ворох трав після комбайнування 

Наведені аргументи свідчать, що отримання високоякісного 

насіннєвого матеріалу дрібнонасіннєвих культур пов’язано з певними 

труднощами [26, 55, 57]. 
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Насамперед це пов’язано з тим, що багато видів насінин бур'янів, які 

засмічують цей матеріал, відносяться до важковідділюваних домішок. Вони 

за основними геометричними розмірами [55, 59], аеродинамічними 

властивостями [33, 34, 35], станом поверхні несуттєво відрізняються від 

насінин культури. Це засвідчує про значні труднощі, а в багатьох випадках і 

про неможливість їх розділення на існуючих насіннєочисних машинах. 

Підтверджують наведені аргументи представлені на рис. 1.3. світлини 

поверхонь злакових багаторічних трав та їх важковідділюваних домішок. 

 
Рисунок 1.3. Насінини злаків та їх важковідділюваних бур'янів 

1 – райграс пасовищний, 2 – костриця очеретяна (злакові трави); 3 – медунка, 
4 – пирій повзучий (бур'яни) 
 
 Аналіз даних світлин свідчить, що насінини багаторічних злакових трав 

за зовнішніми ознаками дуже схожі з насінинами важковідділюваних 

засмічувачів. Всі вони темно-жовтого кольору, у формі витягнутого 

еліпсоїда, вкриті короткими шороховатими волосками. Тільки насінини 

пирію повзучого мають характерну відмінність – наявність на вершині 

вигнутого остюка. Про суттєву подібність досліджуваних насінин свідчать 

результати з визначення їх основних фізико-механічних властивостей [24, 29, 

94, 96]. 
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 Наведені аргументи вказують на неможливість отримання з 

використанням існуючих насіннєочисних машин високоякісного посівного 

матеріалу дрібнонасіннєвих культур, значні втрати в процесі післязбиральної 

обробки основної культури, необхідність багаторазового пропуску партій 

насіння через робочі органи тощо [59, 89, 105]. 

 Отриманий в результаті проведення всього комплексу заходів, 

передбачених післязбиральною підготовкою, насіннєвий матеріал повинен 

відповідати вимогам існуючих нормативних документів [69]. 

 В 2010 році був прийнятий новий стандарт на насіння ДСТУ 7160:2010 

«Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. 

Сортові та посівні якості. Технічні умови», який прийшов на зміну ДСТУ 

2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. 

Технічні умови». Він повністю узгоджується з міжнародними вимогами, які 

ратифікувала Верховна Рада України 22 грудня 2010 року, прийнявши Закон 

України «Про ратифікацію Конституції Міжнародної асоціації з контролю за 

якістю насіння (ІСТА)».  

В 2009 році Україна приєдналась до Організації економічної співпраці і 

розвитку (ОЕСР), регламентуючої порядок сортової сертифікації насіння. 

Схеми сортової сертифікації насіння – це перелік заходів, методів і операцій, 

за допомогою яких проводиться моніторинг якості насіння в процесі роз-

множення і які гарантують збереження сортової ідентичності і чистоти. Роз-

роблено 7 схем ОЕСР для злакових трав, бобових, олійних, прядильних, зер-

нових, цукрових і кормових буряків, кукурудзи, сорго і овочевих культур. 

Відповідно до вищенаведених схем отримані партії насіння поділяються на 

три категорії: 

- добазова (в первинному насінництві); 

- базова (оригінальне і елітне насіння); 

- сертифіковане насіння (першої-третої репродукції). 

Для двох останніх категорій стандартом [69] встановлено вміст в ньому 

насіння бур'янів, допустимий вміст яких наведено в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2. Вимоги до посівних якостей насіння 

Вміст насіння 
бур’янів,  

Культура 

К
ат

ег
ор

ія
 *

 

основної 
культури, 

% 

інших 
видів, 

%.  
всього, 

% 
бур'янів, 

шт/кг С
хо

ж
іс

ть
, %

 

В
ол

ог
іс

ть
, %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОН 97 0,3 0,3 100 75 15 
ЕН 95 0,5 0,5 200 75 15 

РН-1-3 95 - 0,7 300 65 15 
Грястиця 

збірна 
РН-н 90 - 1 300 60 15 
ОН 97 0,3 0,3 100 85 15 
ЕН 95 0,5 0,5 200 80 15 

РН-1-3 95 - 0,7 300 75 15 
Костриця 

лучна 
РН-н 90 - 1 300 70 15 
ОН 97 0,3 0,3 100 75 15 
ЕН 95 0,5 0,5 200 70 15 

РН-1-3 95 - 0,7 300 65 15 
Костриця 
очеретяна 

РН-н 90 - 1 300 60 15 
ОН 97 0,3 0,3 120 80 15 
ЕН 95 0,5 0,4 240 75 15 

РН-1-3 95 - 0,6 280 65 15 
Канарник 

очеретяний 
РН-н 90 - 1 320 50 15 
ОН 97 0,3 0,3 100 85 15 
ЕН 95 0,5 0,4 250 80 15 

РН-1-3 95 - 0,6 300 75 15 

Райграс 
багато укіс-

ний РН-н 90 - 1 300 70 15 
ОН 95 0,3 0,3 100 85 15 
ЕН 90 0,5 0,4 250 80 15 

РН-1-3 90 - 0,7 300 75 15 
Райграс 
високий 

РН-н 85 - 1 300 65 15 
ОН 97 0,3 0,3 100 85 15 
ЕН 95 0,5 0,5 250 80 15 

РН-1-3 90 - 0,6 300 75 15 

Райграс 
пасовищ-

ний РН-н 85 - 1 400 65 15 
ОН 97 0,3 0,3 120 80 15 
ЕН 95 0,5 0,4 240 75 15 

РН-1-3 95 - 0,6 280 70 15 
Стоколос 
безостий 

РН-н 90 - 1 320 60 15 

* ОН – оригінальне насіння; ЕН – елітне насіння; РН – 1-3 – насіння першої, 
другої, третьої репродукції, РН-н – насіння наступних репродукцій. 
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Для більшості сільськогосподарських культур вміст насіння бур'янів у 

посівному матеріалі обмежується відсотковим вмістом. Проте з аналізу 

табл. 1.2. видно, що для дрібнонасіннєвих сумішей крім відсоткового вмісту 

насінин бур'янів, який повинен становити 0,2…1 %, стандартом 

регламентовано ще й їхню кількість в 1 кг посівного матеріалу – від 100 до 

400 штук. Це можна пояснити тим, що процес очищення посівного матеріалу 

дрібнонасіннєвих сільськогосподарських культур є достатньо складний і не 

завжди може забезпечити якість насіння відповідно до вимог стандарту. 

За таких умов необхідно вирішувати питання доведення до посівних 

кондицій дрібнонасіннєвих сумішей шляхом удосконалення існуючих та 

розробки нових технологій післязбиральної обробки і технічних засобів для 

їх реалізації. 

 

1.3. Огляд існуючих технологій і технічних засобів 

пневмосепарування насіннєвих сумішей 

 

На даний час в підприємствах, які продукують посівний матеріал 

дрібнонасіннєвих сільськогосподарських культур для очистки викорис-

товується низка машин і комплексів: ВС – 2, ВСОК, СУ – 01, ОС – 1,0, 

ОСМ –  3,  ОСМ –  3У,  ОВЛ –  7,  ОСБ –  10,  ОС –  5,4  А,  ВС –  10,  ЗВС –  20,  

ЗАА – 10.3000, СВУ – 5А, ’’Петкус-Вібрант’’ К 521/1, ’’Петкус-Вута’’  

К – 527, К – 546, К – 522, К – 528, ’’Петкус-Селектра ’’ К – 218/1, ’’Петкус-

Супер ’’ К – 212/1, ’’Петкус-Супер ’’ К – 541А01, ТУ – 400, БТ – 5, К – 219 

’’Петкус’’, К – 553 ’’Петкус’’, ССП – 1,5, ВПС – 80, ЕМС – 1 тощо [13, 17, 

20, 24, 38, 41]. 

Розділення в них на складові компоненти здійснюється за : 

- аеродинамічними властивостями; 

- розмірами на решетах; 

- розмірами на трієрах; 

- щільністю і питомою вагою; 
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- властивостями поверхні; 

- електричними властивостями. 

За даними [87, 64] використання вищезазначених машин в різних 

схемах дозволяє відділити більшість насінин бур'янів і, частково, 

важкорозділюваних домішок. Проте їх вміст все ще перевищує допустимі 

норми і не дозволяє отримати елітний чи репродуктивний матеріал [55]. 

В більшості машин як основна ознака подільності використовуються 

аеродинамічні властивості. До них відноситься критична швидкість, за якої 

частинка перебуває у зваженому стані, тобто витає. Іншою важливою 

властивістю є коефіцієнт парусності, який характеризує здатність частинки 

здійснювати опір повітряному потоку [15].  

За відносного руху тіла в повітрі виникає опір, який залежить від 

форми, стану поверхні, маси тіла і його розміщення в повітряному 

середовищі. Чим більша різниця цього опору для компонентів суміші, тим 

існує більша імовірність їх ефективного розділення [33]. 

Повітряний потік створюється в сепараторах вентиляторами. Залежно 

від напрямку, способу надходження та циркуляції повітря повітряні системи 

поділяються: 

• за напрямком повітряного потоку – з вертикальним і похилим 

потоком; 

• за способом надходження повітря в канали – із всмоктувальним, 

нагнітальним і нагнітально-всмоктувальним потоками; 

• за кількістю сепарувальних каналів – з одним або двома каналами; 

• за способом циркуляції повітря – з розімкненим або замкненим 

циклом. 

 Системи із нагнітально-всмоктувальним потоком мають два 

вентилятори, з яких один нагнітає повітря, а другий всмоктує. 

У похилому або горизонтальному повітряному потоці (рис. 1.4., а) 

ворох 3, що висипається із бункера, підхоплюється ним і залежно від 
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аеродинамічних властивостей компонентів сепарувальної суміші переміщає 

їх у відділення важкої 2 чи легкої фракції 1.  

У вертикальному повітряному потоці (рис. 1.4., б, в) легкі домішки 

вороху, який переміщується по решету 2, засмоктуються (рис. 1.4.,  б) або 

підхоплюються (рис. 1.4.,  в) і виносяться в осаджувальну камеру. Важка 

фракція переміщується по поверхні решета [20]. 

 

Рисунок 1.4. Розподіл насіння за аеродинамічними властивостями в 
повітряних потоках : 

а – напірний похилий потік ( 1 –легка фракція; 2 – важка фракція; 3 – ворох); 
б – аспіратор з відцентровим вентилятором ( 1 – легкі домішки; 2 – решето); 
в – аспіратор з діаметральним вентилятором ( 1 – повітряний потік; 2 – ре-
шето; 3 – легкі домішки) 

Відділення вороху може відбуватися лише тоді, коли критичні 

швидкості насіння і домішок, що перебувають у зваженому стані, різні. 

Розділення насіннєвих сумішей за сукупністю аеродинамічних, вагових 

властивостей і станом поверхні зреалізовано у пневматичних сортувальних 

столах (рис. 1.5).  

Відокремлення на ньому насіння з найповнішою фізіологічною 

зрілістю відбувається за рахунок розміщення в просторі (поздовжнього і 

поперечного кута нахилу), коливань сітчастої деки і повітряного потоку, 

створеного вентилятором 5, що спрямований під неї. Шар насіннєвого 

матеріалу, який надійшов на деку, продувається повітряним потоком і 

перебуває на ній у зваженому «киплячому» стані.  
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Рисунок 1.5. Сепарування насіння за сукупністю аеродинамічних 

властивостей, станом поверхні і питомою вагою в пневматичному 

сепарувальному столі: 

1 – пневматичний сортувальний стіл; 2 – рифи деки; 3, 4 і 6 –  лотки для 
насіння легкої, середньої і великої питомої ваги; 5 – вентилятор  

Відбувається вертикальне розшарування матеріалу. Легка фракція 

піднімається вище, а важка знаходиться на сітчастій поверхні деки. Зворотно-

коливальний рух сітчастої похилої поверхні деки зумовлює розподіл 

зернового матеріалу по поверхні стола і він сходить з неї за фракціями [20].  

 

1.3.1. Додаткова очистка посівного матеріалу на пневмосепараторах 

 

 Пневмосепаратори можуть бути самостійними або складовою 

насіннєочисних машин. Їх основними робочими органами є вентилятори, 

сепарувальні канали, відстійні камери і пиловідокремлювачі. 

 В технології підготовки посівного матеріалу дрібнонасіннєвих культур 

використовують пневмосепаратори різних конструкцій [23, 40, 41]. 

Сепаратор гравітаційний СГ-25. Призначений для попереднього 

очищення насіннєвого вороху решетами і повітряним потоком від крупних, 

дрібних і легких домішок усіх зернових, зернобобових, соняшнику, кукуру-

дзи та інших культур, що надходять від комбайнів (рис. 1.6 а). 
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 Він виконаний у вигляді вертикальної колонки і не має рухомих 

частин. Ворох переміщується самопливом (під дією гравітаційних сил) по не- 

рухомих робочих органах – решетах і поступово очищається від крупних, 

дрібних, а при працюючому вентиляторі і легких домішок.  

Номінальна пропускна здатність становить 25 т/год, потужність 

приводу вентилятора 3 кВт, маса блоків сепарації та аспірації відповідно 152 

і 205  кг. 

Пневматична сортувальна колонка для дрібнонасіннєвих культур 

ПСМК. Призначена для очищення і сортування в умовах селекції і 

насінництва насіння трав, лікарських рослин, овочів, льону. Складається із 

вертикального, розширеного до верху каналу 1, відцентрового вентилятора 2, 

електромагнітного живильника 3, приймачів фракцій 4 і осаджувальної 

камери 5 (рис.1.6. б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Технологічні схеми роботи гравітаційного сепаратора СГ-25 (а) 

та пневматичної сортувальної колонки ПСМК (б) 

а)  1 – блок сепарації; 2 – приймальна камера; 3 – засувка; 4 – решета для 
виділення великих домішок; 5 – решета для виділення дрібних домішок;  
6 – блок аспірації; б)  1 – пневмоканал; 2 – відцентровий вентилятор;  
3 – електромагнітний живильник; 4 – приймачі фракцій; 5 – осаджувальна 
камера 

 

1 
2 

3 

4 

5 

а) б) 
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Основні переваги сепарувальної колонки – висока точність 

сепарування дрібнонасіннєвих культур за рахунок рівномірного повітряного 

потоку в сепарувальному каналі і дозована подача насіння. Очищення і 

сепарування насіння проходять одночасно. Продутивність колонки 5 – 

20 кг/год, потужність приводу вентилятора 0,37 кВт, маса 60 кг. 

Лабораторний повітряний сепаратор LASTI. Призначений для 

очистки і сепарування насіння в повітряному потоці на 3 фракції (рис. 1.7. а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Технологічні схеми повітряних сепараторів 

а) LASTI та б) МПО-50  

а)  1 – приймальний бункер; 2 – лоток подачі насіннєвої суміші; 3 – сепа-
рувальний канал; 4,5 – пневмоканали, 6,7,8 – приймачі насіння; 
 б) 1 – всмоктувальний пневмоканал; 2 – трубопровід; 3 – підбивальник;  
4 – сітчастий транспортер; 5, 12 – тягарці; 6 – завантажувальний шнек;  
7 – вентилятор; 8 – дросельна заслінка; 9 – напірний пневмоканал;  
10 – камера осідання домішок; 11 – шнек 
 

Насіння із приймального бункера 1 по лотку 2 потрапляє у 

вертикальний канал 3. Очищені важкі насінини спрямовуються в приймач 6, 

а легкі – в приймач 7, проміжна фракція – до приймача 8. Сепаратор 

а) б) 
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виконаний із жорсткої конструкції у вигляді окремого модуля, виготовленого 

із деревини з фронтальною прозорою кришкою. Встановлюється на 

стальному столі, під яким знаходиться відцентровий вентилятор з фільтром. 

Подаючий бункер 1 електромагнітного типу. Продуктивність сепаратора 10 – 

25 кг/год, потужність приводу вентилятора 0,37 кВт, маса 95 кг. 

Машина попереднього очищення зернового матеріалу МПО-50. 

Складається з приймальної камери і пневмосепарувальної системи. У верхній 

частині приймальної камери встановлений розподільний шнек 6 (рис. 1.7. б), 

сітчастий транспортер 4, підбивальники 3 і трубопровід 2. До пневмо-

сепарувальної системи входять діаметральний вентилятор 7, напірний 9 і 

всмоктувальний 1 канали, камера осідання 10, шнек домішок 11 і дросельна 

заслінка 8. 

Зерновий ворох розподільним шнеком 6 подається на верхню частину 

сітчастого транспортера 4. Тут зерно, легкі і дрібні домішки проходять 

через отвори в сітці вниз, а великі домішки (частинки соломи, колосків 

тощо) транспортером спрямовуються у канал 2 і виводяться із машини. 

Відбивальник 3, що діє на транспортер 4, забезпечує кращу сепарацію і 

прохід зерна двома потоками до повітряного каналу 1. В процесі взаємодії з 

повітряним потоком від зернового матеріалу виділяються легкі домішки, які 

попадають в камеру осідання 10 і далі шнеком 11 спрямовуються назовні. 

Очищене зерно переміщується вниз і виводиться із машини. 

Швидкість повітряного потоку в каналах пневмосепарувальної 

системи регулюють частотою обертання вентилятора і дросельною за-

слінкою. Під час очищення зернових культур застосовують сітчастий транс-

портер з отворами 12 x 12 мм, а для великого насіння – з отворами 15 x 

15 мм. Продуктивність машини – до 50 т / год. Використовують машину в 

потокових лініях агрегатів і комплексів.  

В табл. 1.3. подано порівняльну характеристику наведених вище 

пневмосепараторі, в якій наведено їх основні переваги та недоліки. 
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Таблиця 1.3. Переваги та недоліки пневматичних сепараторів 

№ Види 
пневмо-

сепараторів 

Переваги Недоліки 

1 Lasti - незначна витрата електро-
енергії для приводу венти-
лятора;  
- простота конструкції; 
- легкість в експлуатації; 
- довговічність роботи. 

- не може працювати в 
безперервному 
режимі; 
- недостатня якість 
очищення; 
- нерівномірний повіт-
ряний потік. 

2 ПСМК - достатня точність очистки 
дрібнонасіннєвих культур  
завдяки рівномірному по-
вітряному потоку в сепа-
рувальному каналі; 
- очистка і сортування насін-
ня проходять одночасно; 
- простота конструкції; 
- довговічність роботи. 

- сепарування тільки 
за аеродинамічними 
властивостями; 
- не може працювати в 
безперервному 
режимі. 

3 МПО-50 - можливість попереднього 
очищення насіннєвої суміші; 
- встановлено відбивник для 
покращення сепарації; 
- регулювання швидкості 
повітряного потоку частотою 
обертання вентилятора; 
- висока продуктивність. 

- складність конструк-
ції; 
- значна металоміст-
кість; 
- важкість очищення і 
перелаштування на 
сепарування іншої 
культури. 

4 СГ-25 - простота конструкції; 
- нерухомі робочі органи; 
- сепарування за геометрич-
ними розмірами та аеро-
динамічними властивостями. 

- низька якість очище-
ння та сепарування; 
- ворох переміщується 
самопливом. 

Наявні технічні засоби не забезпечують якісного очищення посівного 

матеріалу дрібнонасіннєвих сумішей від домішок бур’янів, особливо 

важковідділюваних, а також від біологічно неповноцінних (без зародків) 

насінин. Основною причиною цього є подібність за основними фізико-

механічними властивостями компонентів, які входять до складу суміші, що 

утруднює ефективне розділення.  
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Покращити якість пневмосепарування можна вибірковим 

орієнтуванням частинок насіннєвої суміші довшою віссю перпендикулярно 

напряму дії повітряного потоку. Досягають це забезпеченням додаткової 

силової дії на частинки, значення якої було б різним для біологічної 

повноцінної насінини культури та для нежиттєздатної (без зародка) чи 

насінини бур’яну.  

Реалізувати таку силову дію на компоненти дрібнонасіннєвих сумішей 

можна створенням у сепарувальному каналі однорідного електричного поля. 

Це вимагає теоретичного і експериментального дослідження силової дії на 

частинки в процесі сепарування, обґрунтування параметрів та режимів 

роботи пневмоелектросепаратора і створює передумови до розробки його 

удосконаленої конструкції.  

Проте пневмоелектросепарування саме дрібнонасіннєвих сумішей 

вивчене недостатньо й потребує теоретичних досліджень і 

експериментального підтвердження.  

 

1.4. Роль електричного поля як додаткового робочого органу  

насіннєочисних машин 

 

Основне завдання електрофізичних способів передпосівної обробки та 

електросепарування насіння полягає в тому, щоб заповнити їх енергетичні 

втрати, спричинені несприятливими умовами вирощування або зберігання, а 

головне надати біологічним системам насіння такі нові якості, які 

забезпечать їх позитивні дії на протязі всього біологічного циклу аж до 

отримання врожаю. 

За останній час накопичено багато матеріалу, який свідчить про те, що 

електросепарування насіннєвих сумішей має достатньо високий ефект з 

точки зору відділення з насіннєвих сумішей важковідділюваних домішок 

бур'янів, різного роду травмованих та біологічно неповноцінних (щуплих, без 

зародків) насінин.  
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Великий внесок у вивчення впливу електричного поля на процес 

сепарування зроблено вченими Челябінського державного аграрного 

університету під керівництвом A. M. Басова. Вони досліджували його вплив 

на інтенсифікацію процесу очищення зерна за допомогою електросепараторів 

[6, 7], а також здійснили аналіз руху зерна в електростатичному полі [8, 9]. 

Ними, а також іншими дослідниками доведено, що створити 

досконаліші сепарувальні машини або принципово нові можна, коли 

використати принцип суперпозиції сил різної фізичної природи [81, 19]. 

Завдяки цьому розділення проходить не тільки за фізико-механічними 

властивостями компонентів насіннєвої суміші, але й за внутрішніми 

біохімічними. Досягнути цього можна, коли під час сепарації 

використовувати електричні поля [5, 46]. 

 
Рис.1.8. Технологічні схеми електроочисних машин коронного розряду 

1 – електроочисна машина решітного стану; 2 – електроочисна машина 
транспортерного типу; 3 – електрофрикційний циліндр (схема розділення на 
внутрішній поверхні циліндра); 4 – електроочисні машини барабанного типу 
( а – багатосекційна і б – односекційна); 5 – електрокоронні камерні 
сепаратори (в – розділення у вертикальній площині; г – розділення в 
горизонтальній площині); 6 – електрокоронна гірка  

1 2 3 

4 

а) б) 

5 

в) г) 

6 
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Дослідження з використання електричних полів під час підготовки 

посівного посіву в процесі його післязбиральної обробки достатньо повно 

відображено в [97, 98]. На підставі цього створено низку насіннєочисних 

машин [99], технологічні схеми яких показані на рис. 1.8.  

В порівнянні з традиційними сепараторами вони забезпечують повніше 

розділення насіннєвого матеріалу на складові з одночасним зменшенням під 

час очистки втрат кондиційних насінин [99].  

Під час очистки на електрокоронній машині барабанного типу при 

дворазовому пропуску насіння повністю очищається від важковідділюваних 

бур’янів, причому втрата схожих насінини не перевищує 3% [96].  

В процесі сепарування в полі коронного розряду з використанням 

повітряного потоку в 5 разів знижується кількість подріблених поперек і 

повністю відділяються насінини подрібнені вздовж [98].  

Застосування під час очистки дрібнонасіннєвих культур, зокрема 

багаторічних трав, похилих електрокоронних гірок дозволяє суттєво 

підвищити ефективність їх очистки. За один пропуск вдається повністю 

відділити важковідділювані домішки з тимофіївки лучної, конюшини 

гібридної і лучної [57].  

Електроочисні машини розділяють осівний матеріал з урахуванням 

вологості окремих насінин. Оскільки вологоутримуюча і водопоглинаюча 

здатність насіння залежить від їх якості, можна збільшити відмінності між 

ними за електричними властивостями і тим самим підвищити повноту 

розділення. Підтвердженням цього є дані, наведені в [49, 50, 54]. Вони 

засвідчують, що на час збирання насінини озимого ріпаку в різних частинах 

по висоті стебла мають різну вологість. Найкращими за посівними якостями 

є ті, які знаходяться посередині нього. Використовуючи електроочисну 

машину, можна досягнути такого режиму роботи, який забезпечуватиме 

відділення саме цих насінин.  

Електричне поле коронного розряду, крім своєї основної функції – 

використання в сепараторах як додаткового робочого органу, – одночасно 



28 
 
здійснює і стимулюючу дію на насіннєвий матеріал. Це, насамперед, 

проявляється в покращенні: посівних властивостей оброблюваного матеріалу 

[107]; якості кінцевого продукту, що проявляється в зміні білку [108], 

цукристості, виході волокна тощо. Для отримання максимального ефекту 

обробки насіннєвого матеріалу слід добитись такого режиму, який би 

одночасно забезпечував високу ступінь розділення і високий стимулюючий 

вплив [107, 54].  

Слід також зауважити, що електросепаратори коронного розряду легко 

налаштувати на різні режими обробки, оскільки одним із основних 

параметрів режиму їх роботи є напруженість електричного поля на 

коронуючому електроді. Завдяки можливості плавного регулювання в 

достатньо широких межах можна вибирати оптимальні її значення, які 

забезпечуватимуть якісну очистку насіннєвих сумішей, особливо дрібно-

насіннєвих, від важковідділюваних домішок бур’янів [54] та різного роду 

травмованих [107]. 

Крім електросепарування в полі коронного розряду в підготовці 

посівного матеріалу широко застосовується розділення насінин в 

електростатичному полі за допомогою діелектричних сепараторів. 

Дослідженнями [97, 109] встановлено, що за умови встановлення насінин 

еліпсоїдної форми в електростатичне поле для кожного з них характерна своя 

напруженість орієнтації вздовж його силових ліній. Для насінин округлої 

форми властива напруженість старту, за якої насінина, яка лежить на 

електроді, відривається від нього і переміщується до протилежного 

електроду. Виявлено [97, 109], що напруженість орієнтації і старту насінин в 

електростатичному полі можна використати як показник якості, і як 

технологічну ознаку подільності під час розділення насінин на фракції, що 

характеризуються різними властивостями. Так насінини з меншою 

напруженістю орієнтації мають меншу масу, густину, найбільшу електричну 

проникність, а відповідно, і найбільшу вологість. На підставі цього 



29 
 
розроблені технічні засоби для діелектричної сепарації, схеми яких 

представлені на рис.1.9. 

 
Рис.1.9. Технологічні схеми діелектричних сепараторів 

а) односекційний; б) багатосекційний; в) схема автоматизації 
електричного сепаратора. 

1 – завантажувальний бункер; 2 – рухомий заземлений електрод 
барабанного типу; 3 – ізольований нерухомий електрод; 4 – розділювальна 
площина; 5 – приймачі; 6 – очищуюча щітка; 7 – джерело напруги; 8 – давач 
заряду насіння; 9 – підсилювач; 10 – елемент порівняння; 11 – виконавчий 
орган 

Таким чином можна стверджувати, що використання в технології 

підготовки дрібнонасіннєвих сільськогосподарських культур електричних 

сепараторів порівняно з традиційними дозволяє: 

– здійснювати розділення за сукупністю фізико-механічних та 

електричних властивостей компонентів суміші; 

– збільшити повноту розділення посівного матеріалу на складові; 

– зменшити втрати кондиційного насіння у відходи; 

– збільшити масу 1000 насінин відсепарованого матеріалу; 

– достатньо легко регулювати режими обробки і добиватись якісних 

показників процесу електросепарування; 

– одночасно із сепаруванням проводити передпосівну стимуляцію. 

а) 

б) в) 
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1.5. Аналіз результатів теоретичних досліджень  

процесу пневмосепарування 

 

Теоретичним дослідженням процесу аеродинамічної сепарації насіння 

сільськогосподарських культур присвячено роботи низки вчених і 

дослідників [3, 10, 20, 29, 33, 34, 35, 36, 95]. 

 Найважливішими питаннями, які ними ґрунтовно вивчались, були 

аеродинамічні властивості компонентів насіннєвої суміші, до яких належать 

критична швидкість витання Vкр, коефіцієнт опору повітря K і коефіцієнт 

парусності Kп  [20]. 

Їх визначення стало можливим завдяки дослідженню руху частинки у 

вертикальному повітряному потоці (рис. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10. Схема для визначення аеродинамічних властивостей частинки 

насіннєвої суміші 

 На частинку в пневмоканалі діють сили тяжіння G і повітряного потоку 

R. Силу R розраховують за формулою Ньютона: 

R = K ρп  F ( Vп – u ) ,                                            (1.1) 

де  K – коефіцієнт опору; 

 ρп – щільність повітря;  

F – площина проекції тіла на площину, перпендикулярну до напрямку 

 дії повітряного потоку (міделів переріз тіла); 

R 

G 
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Vп – швидкість повітряного потоку; 

и – швидкість руху тіла. 

 Під дією сили R і G = mg частинка рухатиметься вниз (коли G > R) або 

вгору (коли G  <  R). Для окремого випадку, якщо вона перебуватиме у 

зваженому стані, и = 0 і R = G. Виходячи з цієї умови, визначають критичну 

швидкість: 

.
FK

GV
п

кр r
=                                                (1.2) 

 Коефіцієнт опору K залежить від форми тіла, його поверхні, стану 

повітряного середовища, в якому перебуває частинка, а також від швидкості 

руху повітря. Зі зростанням швидкості повітряного потоку коефіцієнт K 

зменшується. 

 Коефіцієнт парусності Kп можна визначити за такою залежністю: 

.8,9
G

FKVK п
крn

r
=                                          (1.3) 

 Розв’язавши вирази (1.2) і (1.3), отримаємо: 

.8,9
2

кр
n V

K =                                                    (1.4) 

 Коефіцієнти K і Kп перебувають у складній залежності як від 

властивостей частинки, так і від параметрів повітряного середовища, які 

важко визначити. Тому для підрахунку коефіцієнтів K і Kп користуються 

непрямим методом. Даний метод ґрунтується на експериментальному 

дослідженні критичної швидкості частинок. 

 Критична швидкість Vкр насіння зернових культур становить 8…15 м/с, 

коефіцієнт опору K = 0,04…0,30, коефіцієнт парусності Kп = 0,07…0,15. Для 

більшості дрібнонасіннєвих частинок ці показники встановлені не в повному 

обсязі, що спонукає до глибшого їх дослідження. 
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 Оскільки критичні швидкості змінюються в значних межах, під час 

виконання технічних і експлуатаційних розрахунків їх визначають у кожному 

конкретному випадку експериментально. 

 Більшість дослідників вивчали робочий процес розділення компонентів 

насіннєвих сумішей у вертикальному повітряному каналі [3, 18, 30, 33, 34]. 

 В ньому потік повітря поділяє зернову суміш на дві фракції: легку, яка 

піднімається по каналу вгору, і важку, яка переміщується униз до виходу. 

 В роботі [20] визначено диференціальне рівняння руху частинки масою 

m : 

.0=+-= GR
dt
dum                                       (1.5) 

 Враховуючи (1.5), встановлено вираз для визначення R: 

             ( ) .2

2
uV

V
GR n

кр

-=                                         (1.6) 

 Після заміни R отримано:                                                                      

( )
.

22

2

dt
VuV

du
g

V

крn

кр =
--

                                        (1.7) 

 Якщо взяти Vп – u = ω, то матимемо dVп = – dω. 

 Після заміни рівняння (1.7) представлено у вигляді: 

.22

2

dt
V

d
g

V

кр

кр

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

-w
w                                               (1.8) 

 Проінтегрувавши рівняння (1.8) отримано: 

,ln
2 1At

V
V

g
V

кр

кркр +=
-

-
-

w
w                                         (1.9) 

або 

,ln
2 1At

VuV
VuV

g
V

крn

крnкр +=
+-

--
-                                     (1.10) 

 

де  A1 – стала інтегрування. 
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 При t = 0, u = 0. Тоді: 

.ln
21

крn

крnкр

VV
VV

g
V

A
+
-

-=  

 Позначивши Vп + Vкр = р; Vп – Vкр = с; 2g / Vкр = α, отримаємо: 

( )
( ) .ln t

cup
puс a-=

-
-                                             (1.11) 

 Розв’язавши рівняння (1.11) отримано: 

ate
p
c

cppu
-

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

-
+=

1
.                                           (1.12) 

 Аналіз наведеної залежності показує, що швидкість u = f(t) зростає по 

кривій ОМ (рис. 1.9) і асимптотично «наближається» до значення, яке виз-

начається ординатою C = Vп – Vкр. 

 

Рисунок. 1.9. Зміна швидкості руху часточки у вертикальному каналі 

залежно від часу польоту 

 Максимальна швидкість umax руху частинки визначатиметься різницею 

між швидкістю Vп повітря та її критичною швидкістю Vкр : 

umax = Vп – Vкр .                                                                     (1.13) 

 Робочу швидкість Vр вертикального повітряного потоку вибирають 

залежно від критичної швидкості компонентів, які входять у зернову суміш 

[35, 42]. Вона повинна бути більшою за критичну швидкість домішок і 

меншою від критичної швидкості основного насіння, тобто: 

Vкр.дом < Vр < Vкр.зер.                                       (1.14) 
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Грунтовніші дослідження поведінки частинки насіннєвої суміші в 

каналах пневмосепараторів наведені в [33, 34, 35]. В них виконані детальні 

обчислення характеристик руху матеріальної точки при дії різноманітних 

факторів. В [36] досліджені характеристики руху у вертикальному 

повітряному потоці, а в [34, 1] – характеристики руху в рівномірному 

нахиленому до горизонту повітряному потоці у просторових системах 

координат. 

 У [1] для керування розділюючою здатністю та розрахунку параметрів 

пневматичного сепаратора розроблена математична модель руху частинки у 

нахиленому повітряному каналі з врахуванням коефіцієнтів парусносності 

компонентів зернової суміші, обмежень геометричних характеристик каналу 

та зміни кута нахилу прямолінійної епюри швидкості повітряного потоку.  

Критерії ефективності розділення компонентів суміші під час 

виконання теоретичних досліджень були узгоджені із можливостями 

застосування математичної моделі руху матеріальної точки в 

досліджуваному повітряному каналі. 

Під час побудови моделі вважали, що повне розділення компонентів 

суміші має місце за умови: 

 0³-=D ккхкдпк ххx , (1.15) 

де  кxD  – розділююча здатність каналу, якою є різниця між мінімальною 

координатою виходу частинок домішок з каналу кдпх  (рис. 1.10.) та 

відповідною максимальною координатою виходу зернин культури ккхх  у 

системі координат кк yх .  

 Наведені координати відповідають частинкам з граничними 

значеннями коефіцієнтів парусності компонентів суміші.  

 Для визначення характеристик руху були встановлені функціональні 

залежності від часу зміни координат, швидкостей та прискорень відносно 

початку нерухомої системи координат xy . 
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 Рисунок. 1. 10 Розрахункова схема до визначення характеристик руху 

частинки у нахиленому повітряному каналі 

Зазначені характеристики знайдено після розв’язання системи рівнянь : 

( ) ( )
( ) ( ) ,),cos(]sincos[

);,cos(]sincos[
22

22

gyVVyVхkу

xVVyVхkx

вnnв

вnnв

-×-+--=

×-+--=

aa

aa

&&&&

&&&&
                   (1.16) 

де  yyxx &&&&&& ,,,  – відповідно проекції швидкості та прискорення часток 

суміші на осі нерухомої системи координат xy; 

 nV  – поточне значення швидкості повітряного потоку, яке визначено 

 за такою залежністю: 

 ( ) iкікinn tgуyVV d--= ,, , (1.17) 

де  inV ,  – задане значення швидкості повітряного потоку на рівні iкy ,  

висоти каналу; 

 кy  – поточне значення висоти каналу. 

Кут id  між напрямком лінії епюри швидкості повітряного потоку та 

напрямком осі кy  визначено за виразом: 

 
1,,

1,,

+

+

-

-
=

ікік

inіп
i уy

VV
tg d . (1.18) 

 Якщо епюру швидкості повітряного потоку прийняти прямолінійною за 

всією висотою каналу, то сonsti ==dd . 

Напрямні косинуси відносної швидкості вV  до осей yx ,  – ),cos( xVв , 
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),cos( yVв , визначено за такими формулами: 
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Напрямок траєкторії частинки у момент виходу її з каналу 

визначається кутом: 

 ,abg -=  (1.20) 

де b  – кут напрямку траєкторії частинки у абсолютному русі із V : 

 
x
yarctg
&

&
=b . (1.21) 

 Теоретичними розрахунками [1] встановлено, що збільшення середньої 

швидкості повітряного потоку в діапазоні від 10 до 20 м/с та рівномірному 

розподілі швидкості за висотою каналу призводить до підвищення 

розділюючої здатності повітряного каналу кxD . Проте за таких умов 

збільшується робоча довжина каналу. За смVп /20=  довжина каналу ще не 

перевищує прийнятних значень ( )мxккх 5,1» . Найбільші значення кxD  

відповідають мінімальній швидкості подачі суміші до каналу. При цьому, 

збільшеною є також і середня швидкість транспортування. Якщо епюра 

швидкості повітряного потоку відхиляється від рівномірного розподілу 

( 0=d ), то при збільшенні швидкості у верхній частині (коли 0>d ) 

розділяюча здатність каналу та середня швидкість транспортування 

зростають, проте збільшується його необхідна довжина. 

 У [35, 37] встановлено, що низька якість роботи звичайного способу 

виникає за рахунок того, що площа міделевого перерізу насінини, на яку діє 

горизонтальний повітряний потік, залежить від її положення відносно нього. 

Орієнтування насінини носить випадковий характер. Для збільшення якості 

поділу насінин запропоновано встановлювати величину вертикальної 

швидкості стосовно кожної окремо узятої насінини при входженні у 

горизонтальний потік залежно від її питомої ваги [36]. 
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  В результаті теоретичного аналізу процесу руху вертикальним каналом 

питомо-важкої та питомо-легкої насінин аналітично з’ясовано, що 

раціональна швидкість зустрічного потоку становить (0,8...1,0)Vкр або 

4...5 м/с. Завдяки цьому під час проходження вертикального каналу 

довжиною Lтр = 1,5 м величина швидкості питомо-важких насінин у 1,5...2,0 

рази є більшою, ніж у питомо-легких. Це дозволяє горизонтальному потоку 

діяти на питомо-легкі насінини більший час, зміщуючи їх у горизонтальному 

напрямку якнайдалі від питомо-важких.  

 Під час переміщення насінини у зустрічному потоці, коли швидкість 

останнього менша за критичну, рівняння її руху буде: 

                                       ma = m g – k F V2,                                         (1.22) 

де k – узагальнений коефіцієнт, k = Cx  / 2; V2 – відносна швидкість, м/c. 

                                                      V = (Vп + V),                                          (1.23) 

де Vп  – швидкість зустрічного потоку, м/c;  

 V – вертикальна швидкість насінини відносно потоку, м/c. 

В [33] встановлено остаточну залежність для розрахунку швидкості під 

час проходження насіниною вертикального каналу із зустрічним потоком: 
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Раціональною швидкість зустрічного потоку буде тоді, коли на виході з 

вертикального каналу матимемо найбільшу різницю у вертикальних 

швидкостях між питомо-важкою та питомо-легкою насінинами, тобто: 

                          DV= Vпв - Vпл = ® max,                                (1.25) 

де Vпв – швидкість питомо-важкої насінини на виході з вертикального 

каналу;  

 Vпл  – швидкість  питомо-легкої насінини. 
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 Найскладнішим є поділ насінин із близькою питомою вагою. Такий 

поділ є характерним для компонентів, які входять до складу 

дрібнонасіннєвих сумішей. Оскільки маса їх тисячі насінин не перевищує 5 

грам, а різниця у вагових характеристик є дуже малою, то щоб збільшити 

загальну якість поділу необхідно крім вагових, вишукувати інші 

характеристики, які б слугували ознакою подільності. 

 Одним із шляхів вирішення цього питання є, як підтверджують 

дослідження приведені в [35, 36], забезпечення умов для різного 

орієнтування частинок компонентів сепарувальної суміші в каналі 

пневмосепаратора. Досягнути цього можна накладанням в каналі 

пневмосепаратора електричного поля, яке виступає як додатковий робочий 

орган. 

Насінини культури й бур’яну відносяться до різних біологічних видів, 

їх електричні властивості відрізняються, і вони по-різному взаємодіють із 

електричним полем. Як наслідок, у каналі насінини культури і бур'яну 

орієнтуються під різними кутами, змінюють площу міделевого перерізу та 

по-різному сприймають силу повітряного потоку. Отже, під час 

пневмоелектросепарування є можливість розділити насінини культури й 

бур’яну, особливо еліпсоїдної форми.  

 

Висновки за розділом 

 

1. Традиційна технологія післязбиральної обробки дрібнонасіннє-

вих сумішей сільськогосподарських культур, площі під якими в Україні 

займають близько 20 % ріллі, потребує удосконалення. Отриманий в 

результаті її проведення насіннєвий матеріал не відповідає вимогам існуючих 

стандартів через підвищений вміст домішок важковідділюваних бур'янів та 

значної кількості біологічно неповноцінних насінин без зародків. 

2. Більшість насінин дрібнонасіннєвих сільськогосподарських 

культур та їх важковідділюваних домішок є суттєво подібними за 
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геометричними розмірами, станом і формою поверхні, що свідчить про певні 

труднощі в процесі їх розділення. Одним із шляхів вирішення цього питання 

є використання в процесі сепарування як ознаки подільності аеродинамічних 

властивостей компонентів сумішей. 

3. Підвищити ефективність розділення дрібнонасіннєвих сумішей в 

повітряних потоках можливо за рахунок створення додаткової силової дії, 

величина якої була б різною для біологічно повноцінної насінини культури 

та для нежиттєздатної (без зародка) чи насінини бур'яну. Зреалізувати це 

можливо накладанням в сепарувальному каналі однорідного електричного 

поля. 

4. Одним із найважливіших показників, від якого залежить 

ефективність сепарування в пневматичному каналі, є площа міделевого 

перерізу насінини, який сприймає дію повітряного потоку. Оскільки насінини 

культури і буряну відносяться до окремих біологічних видів, їх електричні 

властивості відрізнятимуться, через що по-різному взаємодіятимуть з 

електричним полем, орієнтуючись під різними кутами в каналі сепаратора. За 

таких умов компоненти сепарувальних сумішей вибірково сприйматимуть 

силу повітряного потоку, що свідчить про можливість їх розділення. 

5. Дослідження на теоретичному і експериментальному рівнях 

процесу пневмоелектросепарування дозволить оптимізувати параметри та 

удосконалити конструкцію пневмоелектросепаратора. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО СЕПАРУВАННЯ 
НАСІННЯ ЗЛАКОВИХ ТРАВ 

 
2.1. Постановка завдання 

 

Розділення насіннєвих сумішей за аеродинамічними властивостями їх 

компонентів – достатньо поширений прийом [10, 11, 13]. В його основу 

покладено властивість частинок по-різному взаємодіяти з повітряним 

потоком, оскільки вони рухаються в повітряному потоці з неоднаковою 

швидкістю та за різними траєкторіями [9]. 

Теоретичними дослідженнями широко висвітлено питання 

пневмосепарування [5, 6, 7]. В основному вони присвячені визначенню 

критичної швидкості витання та коефіцієнтів парусності компонентів 

насіннєвих сумішей [5], розрахункам повітряного потоку [10], обґрунтува-

нню параметрів вентиляторів для їх створення [7], визначенню конструктив-

них форм і геометричних розмірів пневмоканалі в [10] тощо. 

Досліджувалась також силова взаємодія частинок насіннєвих сумішей з 

повітряним потоком [6], її вплив на траєкторії руху, на підставі чого  

встановлювали можливість їх розділення за аеродинамічними властивостя-

ми [1]. Силова взаємодія враховувала сукупний вплив на частинки сили 

тяжіння та повітряного потоку.  

Удосконалити процес пневмосепарування можливо використанням в їх 

сепарувальних каналах як додаткового робочого органу електричного 

поля [40]. За таких умов на насіннєві частинки діятиме також електрична 

сила. Це зумовлює необхідність дослідження поведінки частинок, які 

сприйматимуть одночасно дію гравітації, повітряного потоку та 

електростатичної сил. 
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2.2. Моделювання частинок насіннєвих сумішей еліпсоїдної форми 

 
2.2.1. Визначення цетра розподілу мас в насінині 

 

За даними табл. 1.1. значна частина насінин сільськогосподарських 

культур має еліпсоїдну форму. Стосовно посівного матеріалу 

дрібнонасіннєвих, то характеристика їх морфологічних ознак свідчить, що 

вони покритонасінні, в яких зародок зміщений до однієї сторони в напрямі 

більшої осі. Підтвердженням цього є аналіз світлин насінини (рис. 2.1, а) та їх 

рентгеноскопія (рис. 2.1, б). Він засвідчує, що насінина та її зародок мають 

форму близьку до еліпсоїда обертання. Причому зародок значно зміщений до 

тієї сторони, яка має більший радіус заокруглення, порівняно з протилежною. 

За таких умов необхідно визначити центр розподілу мас в насінині, 

оскільки даний показник матиме суттєвий вплив на поведінку частинки 

еліпсоїдної форми під час пневмоелектричного сепарування. 

 
 

 
 

Рисунок 2.1. Світлина (а) та рентгеноскопія (б) насінин райграсу 
пасовищного 

а)

б)
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Для цього насінину, зображену на рис. 2.1, представимо моделлю, яка 

враховує її геометричну форму та розміри, центр обертання, геометричний 

центр, розміщення центру зародка відносно центру насінини тощо (рис. 2.2). 

                                           dy                              Х 

 h 

 

Y 

 

 

 

 X1  X                Xc 

                                          b                                             Y2                                    d 

 

Рисунок 2.2. Модель насінини еліпсоїдної форми: 

С – центр маси частинки; О  – геометричний центр насінини; Lc – відстань від 
геометричного центру О до центру мас С;   Y2 – відстань від геометричного 
центру О до центру зародка О1 
 

Зародок досліджуваної насінини характеризується півосями d,  h і 

густиною ρ2, його центр знаходиться на відстані Y2 від геометричного центра 

насінини  О (рис. 2.2). 

 Об’єм еліпсоїда обчислюється за формулою: 

bаVел
2

3
4p= ,                                              (2.1) 

де  а, b – відповідно мала велика піввісь еліпса. 

 
 За таких умов відстань Lc від геометричного центру О до центру маси  

С визначено за формулою: 

Y 

Lc 

C 0 01 
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rr  ,                                     (2.2) 

де  ρ – густина оболонки без зародка; 

 ρ2 – густина зародка; 

 d i h – піввісі зародка. 

 

2.3. Визначення площі міделевого перерізу частинки  

насіннєвої суміші у вертикальному пневмоканалі 

 

Для визначення сили повітряного потоку, яка діє на частинку 

насіннєвої суміші у вертикальному каналі пневмоелектричного сепаратора, 

необхідно розрахувати її міделеву площу Ам, – проекцію площі насінини на 

площину, перпендикулярну до напряму повітряного потоку. Під час 

розрахунку необхідно враховувати два фактори: 1 – частинки досліджуваних 

сумішей мають форму близьку до еліпсоїда обертання з піввісями а і в 

(рис. 2.3); 2 – за умови дії додаткової електричної сили насінина змінює 

орієнтацію в пневмоелектричному каналі, обертаючись піввісю в на певний 

кут j  відносно горизонталі (рис. 2.3). 

  
Рисунок 2.3. Схема для визначення міделевого перерізу частинки 

еліпсоїдної форми 
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Очевидно, що міделевим перерізом є еліпс з півосями *, .a b   При цьому 

піввісь *b  дорівнює відстані OM  від початку координат до лінії MN ,  яка є 

дотичною до контура зернини (еліпса з півосями ,a b ) і перпендикулярна вісі 

ординат .OY  Розглянемо площину 1 0X = . Нехай в цій площині точка дотику 

N  має координати 10 10,Y Z , а дотична MN  нахилена під кутом y  до вісі 1OY , 

тобто її кутовий коефіцієнт дорівнює tg ctgk y j= = . Тоді рівнянням вказаної 

дотичної, як лінії, що проходить через конкретну точку в заданому напрямку, 

в системі координат 1 1OY Z  буде: 

( )1 10 1 01ctgZ Z Y Yj= + - .                             (2.3) 

 З іншого боку рівняння дотичної до еліпса за відомих координат точки 

дотику має вигляд [114]: 

 1 10 1 10
2 2 1Z Z YY

a b
+ = . (2.4) 

Прирівнявши кутові коефіцієнти виразів (2.3) і (2.4), одержимо 

рівняння з двома невідомими координатами 10 10,Y Z . Друге рівняння для 

знаходження цих координат знайдемо виходячи з того, що вони належать 

еліпсу – контуру зернини. Отже, система для визначення невідомих 

координат точки дотику запишеться так: 

 

2
10

2
10

2 2
10 10
2 2

ctg ;

1.

a Y
b Z

Z Y
a b

j
ì

= -ïï
í
ï + =ïî

  (2.5) 

Розв’язавши цю систему, одержимо координати симетрично 

розміщених двох точок дотику iN L (рис. 2.3). Проте для точки N  будемо 

мати: 

 
2 2

10 102 2 2 2 2 2

tg,
tg tg

b aY Z
a b a b

j

j j
= = -

+ +
. (2.6) 
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Підставляючи знайдені вирази (2.6) в співвідношення (2.3), після 

належних перетворень одержимо загальне рівняння прямої MN :  

 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1tg tg ctg tg ctg 0Z a b Y a b a bj j j j j+ - + + + = . (2.7) 

Далі для знаходження піввісі *b  використаємо формулу для визначення 

відстані від точки 0 0( , )D x y  до прямої 0Ax By C+ + =  [114]: 

 0 0

2 2

Ax By C
d

A B

+ +
=

+
. (2.7.1) 

 В нашому випадку це буде відстань від початку координат О (0; 0) до 

лінії (2.7) : 

 
( )

2 2
*

2 2 2 2 2 2 2

tg ctg

tg tg ctg

a bb
a b a b

j j

j j j

+
=

+ + +
. (2.7.2) 

Тут враховано, що кут j  гострий, завдяки чому 2 2tg ctg 0.a bj j+ >  

Після відповідних перетворень і спрощення вираз (2.7.2) остаточно 

запишеться так: 

 2 2 2 2* sin cosb a bj j= + . (2.7.3) 

Отже, площа міделевого перерізу дорівнює: 

 2 2 2 2* sin cosMA ab a a bp p j j= = + . (2.7.4) 

Ця формула дозволяє визначити площу міделевого перерізу залежно 

від кута φ повороту насінини. Зокрема, вона досягає максимального значення 

при φ=0 і визначається виразом: 

abАм p=max .                                            (2.7.5) 

Свого мінімального значення даний показник набуває коли φ=90˚:  
2min aАм p= .                                              (2.7.6) 
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2.4. Силовий вплив на частинку 
еліпсоїдної форми в каналі пневмоелектросепаратора 

 

Для вивчення поведінки частинки насіннєвої суміші в каналі 

пневмоелектричного сепаратора необхідно розглянути діючі на неї сили. 

Аналіз виразу (2.7) свідчить, що площа міделевого перерізу крім 

геометричних параметрів еліпсоїдної частинки, які характеризуються 

значеннями малої а та великої півосей в, суттєво залежить від її кута 

повороту φ відносно осі Y. 

Характеристику силового впливу здійснено на підставі аналізу даних, 

наведених на рис. 2.4.  

 
Рисунок 2.4. Силова дія на частинку насіннєвої суміші в 

пневмоелектричному каналі: 

Fe – електрична сила; G – сила земного тяжіння; Fп – сила дії повітряного 
потоку; С – центр маси частинки; О1  – центр заряду; О  – геометричний 
центр; Lc – відстань від геометричного центру О до центру мас С;                  
Lе – відстань від геометричного центру О до центру заряду О1, φ –  кут між 
піввіссю в і горизонталлю. 

На насінину діють рівнодійні трьох силових факторів: сил тяжіння G, 

електричних сил Fе та повітряного потоку Fп. 

Рівнодійна сил тяжіння G напрямлена вертикально вниз і прикладена в 

центрі маси частинки точці С (рис. 2.4): 

- + 



47 
 

G = mg,                                                (2.8) 

де   m – маса насінини; 

       g – прискорення вільного падіння. 

Рівнодійна електричних сил Fе напрямлена горизонтально та 

прикладена на півосі симетрії в еліпсоїдної частинки в центрі заряду О1 

(рис. 2.4.) : 

Fе = E q,                                                (2.9) 

де   Е – напруженість електростатичного поля між різнойменно зарядже-

 ними  пластинами; 

       q – заряд частиники. 

Рівнодійна сил повітряного потоку Fп направлена вертикально вгору та 

прикладена в геометричному центрі еліпсоїда О (рис. 2.4.):  

Fп = КVпАм,                                            (2.10) 

де  К – коефіцієнт опору середовища; 

 Vп – швидкість повітряного потоку; 

 Ам – площа міделевого перерізу. 

З метою детальнішого аналізу процесу пневмоелектричного 

сепарування під дією на частинку насіннєвої суміші зазначених сил 

розглянемо окремі часткові випадки: 

а) сила повітряного потоку Fп  за величиною рівна силі тяжіння G 

В такому разі рівнодійна трьох сил рівна R  =  Fе і проходить через 

центр мас С, якщо виконується умова: 

0)(1 =å =

п

к пс FМ .                                       (2.11) 

Представимо умову (2.11) виразом: 

0sincos =××-×× jj eeп LFLF .                                (2.12) 

Оскільки Fп  = G, то з рівності (2.12) визначаємо значення кута φ: 

ee

c

LF
LGtg
×
×

=j  .                                            (2.13) 
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З врахуванням (2.12) та (2.13) знаходимо швидкість повітряного 

потоку: 

baK
ваG

KA
GV

m
п 2

2222 sincos
p

jj +
== .                           (2.14) 

Враховуючи (2.12), вираз (2.14) запишеться як: 

22

22

2 )()(
)()(

cee

cee
п GLLF

bGLLaF
baK

GV
+
+

=
p

.                            (2.15) 

 Формула (2.15) уможливлює знаходження значення швидкості 

повітряного потоку, за якого частинки насіннєвої суміші знаходяться в каналі 

пневмоелектросепаратора в стані спокою. Такий стан насінини досягається 

тим, що створена потоком сила за значенням є рівною силі тяжіння, проте діє 

на насінину в протилежному напрямі. 

б) сила повітряного потоку менша від сили тяжіння насінини 

В цьому випадку :   

G > K Vп Ам.                                                                    (2.16) 

Ця нерівність виконується при довільному φ, якщо: 

abK
GVп p

< .                                             (2.17) 

В такому разі частинка буде здійснювати плоско-паралельний рух, 

який складається з руху центру мас С та обертового руху навколо нього 

(рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5. Схема сил, що діють на частину еліпсоїдної форми 
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Знайдемо головний вектор Fφ та момент аеродинамічних сил, які 

виникають під час обертального руху насінини навколо осі х, що проходить 

через центр мас С : 

òò=
A

ydA
dt
dKF j

j ,                                      (2.18) 

де  А – площа еліпса.  

( ) .12

2
1

2

2
1 =

-
+

b
LY

a
x c                                (2.19) 

Оскільки ( ) ,12 12

2
1 dY

b
LYadA c-

-=  то підставивши в (2.18), одержимо: 

( ) .12 12

2
1

1 dy
b

LYay
dt
dKF c

c

Lb

Lb
cò

+

+-

-
-=

j
j                          (2.20) 

Для обчислення інтегралу у формулі (2.20) зробимо заміну змінної: 

qsin1 bLy c += ; 
qqdbdy cos1 . 

За таких умов:             

2

2

3
2

2

2

))
3

cos
4

sin
2

((2cos)sin(2
p

p

p

p
j

qqqjqqqj
-

-

-+×=+×= ò
bLab

dt
dKdbLab

dt
dKF cc ; 

.cabL
dt
dKF pjj =                                           (2.21) 

Проекції цієї сили на осі координат будуть дорівнювати: 

;sinjpjj ×= cх abL
dt
dKF  

.cosjpj
j ×-= cy abL

dt
dKF                                       (2.22) 

Аналогічно знайдемо момент цих сил відносно осі обертання: 

( )
=

-
-×-= ò

+

+-
12

2
12

1 12 dy
b

LYya
dt
dKM c

Lb

Lb

c

c

j
j  
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.cos)sin(2 2
2

2

2 qqqj
p

p

dbLab
dt
dK cò

-

+×-=                                   (2.23) 

 Проінтегрувавши рівняння (2. 23), одержимо: 

).
4

(
2

2 bLab
dt
dKM c +×-= p
j

j                               (2.24) 

 В проекціях на осі координат ХОY (рис. 2.5.) диференціальні рівняння 

руху частинок матимуть вигляд:  

 

ï
ï
ï

î

ï
ï
ï

í

ì

+××---=

-+-=

--=

,sinsincos)(

;)(

;

212

2

2

2

22

2

jjjjj
c

c
eec

c
п

m
c

п
c

c
e

c

LA
dt

dxKHK
dt
dLFLA

dt
dyVK

dt
dI

A
dt

dy
VKmg

dt
yd

m

A
dt

dxKF
dt

xdm

  (2.25) 

де   А1= Аm. 

  А2 – проекція площі міделевого січення на вісь ох: 

16
1 3

0 2

2
2 pb

b
yy

b
=-ò . 

 Систему диференціальних рівнянь (2.25) розв’язали за допомогою 

чисельного методу Рунге-Кутта за таких початкових умов: 

.0;0;0;0;0;0;0 =======
dt

dy
dt

dX
dt
dYXt cc

cc
jj  

Система диференціальних рівнянь (2.25) представляє математичну 

модель поведінки частинки насіннєвої суміші еліпсоїдної форми в каналі 

пневмоелектричного сепаратора під сукупною дією сил: тяжіння, 

електростатичного поля та повітряного потоку. Її розв'язок дозволяє 

знаходити координати центру мас як функції часу, а також величину кута 

повороту частинки навколо центу мас у довільний момент часу.  
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2.5. Дослідження поведінки насінин без зародка в каналі 

пневмоелектросепаратора 

 
Якщо насінина має щуплий зародок (рис. 2.6, а) або він відсутній 

взагалі (рис. 2.6, б), тоді всі діючі на неї сили прикладені близько 

геометричного центру О (рис. 2.6, в):  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.6. Рентгеноскопії насінини із щуплим зародком (а), без зародка (б), 

та схема діючих на неї сил (в); 
G1 – сила ваги насінини без зародка 

Насінина без зародка рухається вгору, якщо Fп  > G1, або:  

КVпАм  > G1.                                                                       (2.26) 

б

а)

б)

в)

O
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Ця властивість виконується при довільному φ, якщо: 

.2
1

aK
GVп p

>  

 За даними [25, 56, 57] в посівному матеріалі дрібнонасіннєвих культур 

значний відсоток становлять біологічно неповноцінні насінини без зародка. 

Для отримання умови їх ефективного відділення необхідно дослідити 

поведінку таких частинок в пневмоелектричному каналі. 

Для забезпечення 100% розділення насінин повинна виконуватись 
умова: 

2
1

aK
GV

abK
G

п pp
>> ,                                   (2.27) 

тобто   
a

bGG ×
> 1 . 

Врахувавши сили, які діють на насінину без зародка в каналі 

пневмоелектричного сепаратора, система рівнянь (2.25) набуде вигляду: 
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     (2.28) 

 Розв'язок системи диференціальних рівнянь (2.28), аналогічно як і 

(2.25), можна отримати за допомогою чисельного методу, зокрема Рунге-

Кутта. Ним є координати руху центру мас частинок насіннєвої суміші як 

функції часу.  

Для виявлення умов, за яких отримується найбільший ефект розділення 

в пневмоелектросепараторі, необхідно дослідити координату yc, яка 

характеризує перемішення частинок уздовж його каналу. З аналізу рівнянь 

можна стверджувати, що на її значення найсуттєвіше впливає площа 

міделевого перерізу сепарувальних частинок. Дана площа суттєво залежить 

від електричних властивостей насіннєвої частинки та параметрів 

електричного поля. Насінини культури та бур’яну відносяться до різних 
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біологічних видів, через що їх електричні властивості відрізняються. 

Внаслідок цього вони по-різному взаємодіють із електричним полем, через 

що орієнтуються в каналі під певним кутом, змінюючии таким чином свою 

міделеву площу та по-різному сприймаючи силу повітряного потоку. Завдяки 

цьому створюються умови для розділення насінин культури та бур’яну, 

зокрема еліпсоїдної форми, під час пневмоелектросепарування. Воно 

проходитиме найефективніше за певних параметрів, завдяки яким 

координата yc для одного компонента набуває додатного значення (він 

виноситиметься вверх), а для іншого – від’ємного (падатиме вниз). 

 Визначити такі оптимальні параметри можливо дослідженнями 

математичних моделей поведінки компонентів насіннєвих сумішей в каналі 

пневмоелектросепаратора, виражених системами рівнянь (2.25) і (2.28). 

 

2.6. Дослідження поведінки частинки насіннєвої суміші за умови 

удару об стінку сепарувального каналу 

 

Під час подачі з бункера до пневмоелектричного каналу значна частина 

насінин вдаряється об його стінку та контактує з нею деякий час t. Удар 

суттєво впливає на траєкторію руху компонентів насіннєвої суміші, і, як 

наслідок, на якість розділення.  

Тому доцільно розглянути поведінку насінини в каналі за дії на неї 

гравітаційних і електричних сил, прив’язавши її до системи координат, які 

представлені на рис. 2.7. 

Початок нерухомої системи координат хоу виберемо в місці подачі 

насінини з бункера в канал. Введемо допоміжні системи координат:  

x2Cy2 – рухається поступально разом із центром мас частинки;  

x1Cy1  –  жорстко зв’язана з частинкою;  

xc, yc – змінні координати центру мас частинки.  
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Рисунок 2.7. Розміщення частинки еліпсоїдної форми відносно систем 

координат за умови її удару в стінку сепарувального каналу 

Вісь оу  напрямлена вздовж стінки каналу, до якої вдаряється насінина 

під час її руху в повітряному потоці. За таких умов рівняння еліпса, який 

обмежує насінину в площині хоу, в системі координат хсу запишеться: 

( )
12

2
1

2

2
1 ==
-

a
y

b
lx c .               (2.29) 

Залежність між координатами можна виразити наступним чином: 

x1 = x2 cosφ + y2 sinφ; 

y1 = y2 cosφ - x2 sinφ;                                   (2.30) 

x2  = x - xс ; y2 = y - yс. 

Із врахуванням (2.30) визначено залежність між координатами точок 

еліпса відносно різних систем координат:  

x1  = (x - xс) cosφ + (y - yс) sinφ;                                  

y1 = (y - yс) cosφ - (x - xс) sinφ.                                   (2.31) 

Підставивши вирази (2.31) у формулу (2.29), одержимо рівняння еліпса 

в нерухомій системі координат: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1

sincossincos
2

2

2

2

=
---

+
--+-

a
xxyy

b
Lyyxx ccccc jjjj . (2.32) 

у 
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У рівнянні (2.32) координати центру мас частинки xс (t), yс (t) та кут 

повороту φ(t) є функціями часу. Диференціальні рівняння плоского руху 

насінини наведено вище. 

Зведемо рівність (2.32) до квадратного рівняння:  

А = (y - yс)2 – 2В(y - yс) + С = 0,   (2.33) 

де в рівнянні (2.33): 

2

2

2

2 cossin
ab

A jj
+= ; 

( )
22

sin)cos)((sincos
b

xxL
a

xxB ccc jjjj --
+

-
= ;             (2.34) 
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xx
b

Lxx
C ccc jj . 

З рівняння (2.34) знайдемо координату y: 

A
DByy c

±
+= ,      (2.35) 

де  D = B2 - A·C. 

Насінина не контактує зі стінкою каналу при х =  0. За такої умови 

дискримінат D  <  0. У випадку коли D  =  0, одержуємо рівняння для 

визначення моменту часу 1tt = , в який відбувається удар насінини об стінку 

каналу. Тоді за формулою (2.35) визначено ординату точки контакту: 

)(
)()(

1

1
1 tA

tBtyy ck +=  .    (2.36) 

Розв’язавши диференціальні рівняння руху частинки, отримано 

кінематичні характеристики, які описують її положення та швидкість центру 

мас, кутову швидкість у момент удару: 

хс0 = хс(t1); ус0 = ус(t1); φ0 = φ(t1); 

vсx0 = vсx(t1); vсу0 = vсу(t1); 10 ttdt
d

== jw .                 (2.37) 

Проекції швидкості точки контакту насінини на осі координат 

дорівнюють: 

Vkx = vсx0 –w0 (yk – yc0); 
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Vky = vсy0 –w0 хс0 ,                                                       (2.38) 

де  vcx0,  vcy0  – проекції швидкості центру мас частинки в момент удару; 

ω0 – кутова швидкість.  

В момент удару значення координат центру мас і кута повороту є 

постійними, а швидкість центру мас і кутова швидкість змінюються та 

приймають деякі значення vсx1, vсу1  та  w1. 

Враховуючи теореми про зміну кількості руху механічної системи при 

ударі, запишемо: 

m  (vсx1 – vсx0) = Sх
уд; 

m  (vсу1 – vсу0) = Sу
уд; 

І (w1 – w0) = – Sх
уд (ук – yc0) – Sy

удxc,              (2.39) 

де  Sх
уд, Sу

уд – проекції зовнішнього ударного імпульсу; 

 vсx1, vсу1  – проекції швидкості центру мас після удару; 

 w1 – кутова швидкість після удару. 

Зауважимо, що:                        

         Sу
уд = ʄ Sх

уд,                                    (2.40) 

де  ʄ – коефіцієнт тертя ковзання насінини об стінку каналу.  

Визначимо проекцію швидкості точки контакту насінини Vkx1 після 

удару на вісь Ох: 
Vkx1 = - К vkx = – К1(vсx0 - w0 (ук – ус0)),  (2.41) 

де  К1 – коефіцієнт відновлення при ударі. 

Ліву частину рівності (2.41) представимо як: 

Vkx1 = vсx1 – w1 (ук – ус).                                  (2.42) 

Із врахуванням (2.42) рівняння (2.41) матиме вигляд: 

Vсx1 – w1(ук – ус) = К1(vсx0 – w0 (ук – ус)).   (2.43) 

Виключимо з рівнянь (2.39) і (2.40) Sх
уд і  Sу

уд: 
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Vсу – Vсу0 = ʄ(vсx1 – vсx0);    (2.44) 

І = (w1 – w0) = – m((vсx1 – vсx0)( ук – ус)+ ʄ хс). 

Розв’язком системи рівнянь (2.43), (2.44) є значення проекції швидкості 

центру мас та кутової швидкості насінини після удару: 

)(
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ck
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kxckx
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--×+
=  ;   (2.45) 

Vсу1 = Vсу0 + ʄ (vсx1 - vсx0), 
де  d = ук – ус+ ʄ xc. 

Отримані значення координат центру мас, кута повороту та швидкості 

частинки є початковими умовами при інтегруванні системи диференціальних 

рівнянь, які описують її плоскопаралельний рух у сепарувальному каналі за 

умови удару до його стінки: 
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де  

ò
+
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-
-=

c

c

Lb

Lb

c

b
LyyaH 2

2
2 )(12  )4(

4
22 bLabdy c +=

p . 

Систему диференціальних рівнянь інтегрують до моменту часу t2   > t1, 

за якого знову виконується умова D  =  0 та відбудеться наступний удар 

насінини об стінку каналу, або ж вона досягає нижньої точки каналу (ус = 0). 

Якщо насінина з зародком, але її вага менша за рівнодійну сил 

повітряного потоку, то її рух також описують диференціальні рівняння (2.25), 

а поведінку в момент і після удару – формула (2.46). Якщо дана насінина 

рухається вгору, то інтегрування рівнянь (2.25) необхідно продовжувати поки 
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уе не досягне деякого значення уmax , яке задають наперед. Формули, які 

описують процес удару, залишаються без зміни. 
 

2.7. Удар насінини до згину пневмоканалу 

 

 Частинки, які під дією повітряного потоку рухаються вгору, в деякий 

момент часу t1 ударяються до згину каналу і перебувають під певним кутом 

нахилу до нього. Цей випадок можливо змоделювати та розглядати як удар 

насінини до похилої площини (рис. 2.8.)  

)( dd xxtgyy --= b ,                                     (2.48) 

де  xd, yd – координати точки D1; 

 b  - кут нахилу стінки пневмоканалу. 

 

Рисунок 2.8. Схема повороту пневмоканалу 

Для знаходження координат (xn,  yn) точки контакту Н насінини із 

похилою площиною необхідно розв’язати систему рівнянь, що складається з 

рівняння (2.48) та рівняння еліпса: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
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Підставивши (2.48) у (2.49), одержимо квадратне рівняння відносно 

абсциси xn точки контакту частинки з пневмоканалом: 

,02 =+- CBxAx nn                                         (2.50) 
де: 
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З рівняння (2.50) визначимо координати xn  і уn: 
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).( dndn xxtgyy -×-= b                                       (2.51) 

Оскільки пряма, що описана рівнянням (2.48), не перетинає еліпс, 

описаний (2.49), а лише дотикається, то дискримінант рівняння (2.50) 

повинен дорівнювати нулю. Тобто: 

.0
2
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ø
ö

ç
è
æ

A
C

A
B                                                (2.52) 

Оскільки (xс,  yс, φ), які входять у вирази А,  В,  С є функціями часу,  то з 

рівняння (2.52) знаходимо момент часу t1, за якого відбувається контакт 

насінини з площиною. Для цього моменту визначено: координати (xn,  yn); 

кінематичні характеристики насінини (xс,  yс, φ), які характиризують її 

положення; проекції швидкостей центру мас; значення кутової швидкості: 

10 == tdt
djw .                                                  (2.53) 

Проекції швидкості точки Н частинки, яка контактує з площиною, 

визначано з рівнянь: 

( )cnocxnx yyVV --= w ; 
( )cnocyny xxVV --= w ,                                         (2.54) 

де  cxV , cyV   – проекції швидкості центру мас у момент удару; 
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xс, yс – координати центру мас частинки в момент удару. 

Проекції вектора швидкості на нормаль та дотичну до площини 

знаходимо за формулами: 

bbt cossin nxnyn VVV -= ; 

bb sincos nxnynn VVV -= .                                                  (2.55) 

Після удару нормальна складова Unn швидкості рівна: 

( )bb sincos nxnynnnn VVKKVU +-=-= .                         (2.56) 
З іншого боку: 

( )( ) ( ) bwbw sin)(cos 10 cncxncynn yyUxxUU --+-+= ,        (2.57) 

де  Ucx, Ucy – значення проекцій швидкості центра мас після удару;  

 ω1 – відповідне значення кутової швидкості після удару.  

Для знаходження їх значень використано теорему про зміну кількості 

руху та моменту кількості руху механічної системи при ударі. Відовідно до 

неї складено ще три рівняння: 

m(Ucx - Vcx)=Sn·sinβ - Sτ ·cosβ; 

m(Ucy - Vcy)=Sτ·sinβ - Sn·cosβ;                               (2.58) 

І(ω1 - ω0)= Sn·cosβ (xn  - xc) - Sn·sinβ (yn - yc)+ Sτ·sinβ (xn - xc)+ Sτ·cosβ (yn - yc). 

Спільним розв’язком рівняннь (2.57) та системи (2.58) є значення 

швидкості насінини після удару до похилої площини: 
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h
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Після удару до похилої площини пневмоканалу 10 (див. рис. 3.11), 

насінина потрапляє в башньовий сепаратор 3, де відсутнє електростатичне 

поле. На цьому етапі її руху на неї не діє електростатична сила Fe, напрямок 

повітряного потоку стає горизонтальним. Диференціальні рівняння руху 

насінини матимуть вигляд: 
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          (2.60) 

Суттєва відмінність цього етапу руху частинок – повітряний потік діє 

вздовж Ох і відсутня електростатична сила Fe. 

 

2.8. Моделювання насінин та силової дії на них  

 

Ефективність сепарування досліджуваних сумішей забезпечується 

максимальною різницею траєкторій руху компонентів, які входять до неї - 

якісних насінин, насінин без зародків та бур'янів. Досягнути необхідної 

умови розділення можливо теоретичними дослідженнями переміщення 

змодельованих частинок, які відображають форму, розміри, геометричні і 

вагові характеристики кожного компоненту. 

Розроблено моделі, які відображають реальні насінини: якісної культури 

відповідно М1 f(m1, а1,в1, Le, Lc, Vп, Fe ) при Le > Lc > 0 ; неякісної без зародку 

М2  f(m2, а2,в2, Le, Lc, Vп,, Fe ) при Le = Lc = 0; якісної бур’яну М3  f(m3, а3,в3, Le1, 
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Lc1, Vп, Fe ) при Le > Lc > 0 ; іншої культури М4 – f(m4, а4,в4, Le4, Lc4, Vп, Fe). Їх 

повніша характеристика наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. Теоретичні моделі досліджуваних насінин 

№ 
п/п 

№ 
мод. 

Схема дії сил Опис 

 
 
 
1 

 
 
 
М1

 

Частинка у формі двохосного 
еліпсоїда з піввісями а і в: 
а / в = 0,2..0,3; 
- геометричним центром в т. О;  
- центром заряду  в т. О1; 
- центром маси в т. С; 
- Lc = 0,9в - відстань від т. О до т. C; 
- Le – відстань від т. О до т. O1; 
 - φ – кут обертання відносно 
горизонталі.	 

 
 
2 

 
 
М2 

 Частинка у формі двохосного 
еліпсоїда з піввісями а і в: 
а / в = 0,2…0,3; 
- геометричним центром в т. О;  
- центром заряду  в т. О; 

- центром маси в т. O; - φ	=	0. 

 
 
 
3 

 
 
 
M3 

Частинка з піввісями а3 і в3:  
а3  / в3  = 0,1…0,2 
- геометричним центром в т. О;  
- центром заряду  в т. О1; 
- центром маси в т. С; 
- Lc3 = 0,6в – відстань від т. О до т. C; 
- Le3 – відстань від т. О до т. O1; 
 - φ – кут обертання відносно 
горизонталі. 

 
 
 
4 

 
 
 
M4 

Частинка з піввісями а4 і в4: 
 а4 / в4 = 0,3…0,5 
- геометричним центром в т. О;  
- центром заряду  в т. О1; 
- центром маси в т. С; 
- Lc3=0,5в – відстань від т. О до т. C; 
- Le3 - відстань від т. О до т. O1; 
 - φ – кут обертання відносно 
горизонталі. 

Оскільки результатом математичного опису перемішення частинок 

насіннєвих сумішей еліпсоїдної форми в каналі пневмоелектросепаратора є 

 
F

e
 

F
п
 

G 
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диференціальні рівняння їх руху, то дослідивши за допомогою них траєкторії 

руху кожної із змодельованих частинок можна теоретичним шляхом оцінити 

можливість їх ефективного розділення. 

Розв’язком системи диференціальних рівнянь руху (2.25, 2.28, 2.46) 

чисельним методом в програмному середовищі MATLAB (Додаток А), 

отримано розрахункові траєкторії руху еліпсоїдних частинок насіннєвої 

суміші в каналі пневмоелектросепаратора. Аналіз отриманих траєкторій 

дозволяє: 

- дослідити вплив на переміщення частинок еліпсоїдної форми в каналі 

пневмоелектричного сепаратора регульованих і нерегульованих параметрів 

сепарування, а також вагових, фрикційних, аеродинамічних властивостей і 

геометричних розмірів досліджуваних частинок насіннєвих сумішей; 

- виявити ознаки подільності за сукупністю аеродинамічних та 

електричних властивостей; 

- встановити можливість відокремлення з насіння важковідділюваних 

домішок та біологічно неповноцінних насінин без зародків. 

Представлені на рис. 2.9… 2.14 траекторії дозволяють оцінити вплив 

напруженості електричного поля на переміщення частинок насіннєвої суміші 

за довжиною та шириною каналу. 

 
Рисунок 2.9. Траекторії переміщення частинок за шириною каналу 

1 – (M1), 2 – (M2), 3 – (M3), 4 – (M4) 

Аналіз траєкторії переміщення частинок сепарувальної суміші за 

шириною каналу засвідчив, що в початковий момент часу τ = 0…0,6 c вони 

τ, c 

1 

4 

2 

3 

Х,м
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не відрізняються. Час перебування у сепарувальному каналі різний для 

основної культури та бур'яну. Найдовше протягом 1,8 с витає неякісне 

насіння без зародку М2. 

 
Рисунок 2.10. Траекторії переміщення частинок за довжиною каналу 

Переміщення досліджуваних частинок вздовж каналу суттєво 

відрізняються за напрямком і часом перебування в ньому. Компоненти, 

представлені моделями М3 і М4, рухаються вниз каналом впродовж τ = 

= 0,7…1 с, а М1 і М2 прямують вгору протягом τ = 1…1,8 с, що свідчить про 

можливість сепарування цих груп частинок по довжині каналу. 

 
Рисунок 2.11. Зміна кутової швидкості частинок в каналі 

Кутові швидкості обертання досліджуваних частинок, відображених 

конкретними моделями, значно відрізняються за величиною і часом 

перебування в каналі. Максимальне значення кутової швидкості ω для М1 = 
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= 1,1 с-1 набуває протягом 0,1 с, М2 = 1,9 с-1 – 0,5 с, М3 = 4,6 с-1 –  0,5 с, а М4 = 

= 8 с-1 за 0,5 с. 

 
Рисунок 2.12. Зміна лінійної швидкості частинок в каналі 

Встановлено, що досліджувані моделі частинок мають не тільки різні 

значення лінійної швидкості ( М1 і М2 – додатні; М3 і М4 – від'ємні), а й час 

перебування в каналі (М1 = М3 = 1 с; М4 = 0,7 с; М2 = 1,8 с ). 

  

Рисунок 2.13. Траекторії руху частинок в каналі 

Математична модель уможливлює моделювання траєкторії моделей  

насінин 4 груп залежно від: маси М1000; геометричних розмірів (а,  в,  с =  в); 

швидкості повітряного потоку Vп; сили дії електростатичного поля Fe. 
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Рисунок 2.14. Графік зміни кута повороту 

За її допомогою проведено більш детальні теоретичні дослідження 

впливу на траєкторію руху моделей частинок регульованих і нерегульованих 

параметрів.  

Розв’язавши числовим методом рівняння (2.25, 2.28, 2.46, 2.60) за 

допомогою програми MATLAB R2011a були побудовані розрахункові 

графічні залежності траєкторій руху досліджуваних частинок в 

пневмоелектричному каналі. Представлені на рис. 2.15…2.17 графіки 

дозволяють оцінити вплив на переміщення частинок швидкості повітряного 

потоку Vп.,при відсутності електричного поля (Fe  = 0). 

 
Рисунок 2.15. Траекторії руху частинок при  Vп  = 4,5 м/с 
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Рисунок 2.16. Траекторії руху частинок при  Vп  = 5 м/с 

Рисунок 2.17. Траекторії руху частинок при  Vп  = 5,5 м/с 

Аналізом отриманих теоретичних графічних залежностей траєкторії 

насінин, відображених моделями M1,  M2,  M3,  M4 від Vп  = 4,5 м/с до Vп  = 

= 5,5 м/с, встановлено наступне. При Vп = 4,5 м/с всі групи частинок 

рухаються вниз. При Vп = 5 м/с траєкторії польоту моделей насінин M1,  M2, 

M3 спрямовані вгору, а M4 – вниз. За таких умов є можливість відділення з 
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суміші насіння бур'яну, оскільки модель M4 відповідає саме їм. За швидкості 

повітряного потоку Vп  = 5,5 м/с насінини усіх груп рухаються вверх, що 

унеможливлює їх розділення.  

На траєкторію руху сепарувальних частинок суттєво впливає 

напруженість електричного поля, яке створюється між електропровідними 

пластинами вертикального каналу. Електричне поле, яке виступає 

додатковим робочим органом, дозволяє врахувати стан поверхні та 

біологічний стан частинок насіннєвої суміші, суттєво розширює 

функціональні можливості пневмосепараторів. Оскільки бур’яни та 

культурні рослини відносяться до різних видів, то їх біологічні, а також 

електричні властивості відрізняються між собою. Тому вони, знаходячись в 

електричному полі, отримують різний заряд і по-різному взаємодіють із 

повітряним потоком. За таких умов можна очікувати позитивний ефект від 

процессу відділення важкорозділюваних домішок і різного роду неякісних 

насінин із суміші посівного матеріалу культурних рослин. 

Це підверджують розрахункові траєторії різних частинок залежно від 

величини напруженості електричного поля (рис. 2.18). 

 
 

а )              Vп  = 5 м/с;  Fe  = 1·10-6 H 
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б )               Vп  = 5 м/с;  Fe = 2·10-6 H 

 
в )                Vп  = 5 м/с;  Fe = 3·10-6 H 

Рисунок 2.18. Вплив сили електростатичного поля Fe на розрахункові 

траєкторії руху моделей насінин за Vп = 5 м/с = сonst 

1 – (M1), 2 – (M2), 3 – (M3), 4 – (M4); 

L – довжина каналу; L1 – відстань від основи каналу до місця подачі 
вихідної суміші; B – ширина каналу 

 
Аналіз отриманих результатів (див. рис. 2.18) засвідчив, що 

досліджувані частинки мають різні траєкторії руху при Fe = 2·10-6 і 3·10-6 H. 

Це важливо для успішного сепарування, ефективність якого найвища за 
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умови забезпечення максимальної різниці траєкторій насінин якісних M1, без 

зародків M2, бур’янів M3 та інших культур М4.  

Отримані розрахункові траєкторії руху засвідчують, що відділення від 

насінин культури неякісних біологічно неповноцінних насінин без зародків 

найефективніше при Vп  = 5 м/с та Fe = 2…3·10-6 H. За таких умов частинки 

М1 і М2 виносяться повітряним потоком до верхньої частини каналу 10. В 

ньому вони розділяються: якісні, відображені моделлю М1, падають у 

приймач кондиційного насіння 13, а біологічно неповноцінні М2 втягуються 

у відцентровий вентилятор 2, звідки видуваються у фільтр легких домішок 14 

(див. рис. 3.11). Частинки М3, М4 переміщуються донизу пнемоелектричного 

каналу 10 і потрапляють у ємність для відходів 12.  

На підставі отриманих даних обґрунтовані геометричні розміри робочої 

частини пневмоелектричного каналу, за яких досягається ефективне 

розділення компонентів дрібнонасіннєвої суміші (див. рис. 2.18): ширина 

каналу В = 0,06 м; довжина L = 0,9 м; відстань від його основи до місця 

подачі вихідної суміші L1 = 0,45 м.  

Створюючи додаткову силову дію, вдається врахувати під час 

сепарування стан поверхні, біологічний стан частинок насіннєвої суміші та 

суттєво розширити функціональні можливості пневмоелектросепараторів.  

Перевірку математичної моделі руху насінин у пневмоелектричному 

каналі проведено порівнянням розрахункових і дослідних значень в 

розділі 4.9. 
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Висновки за розділом 
 

1. Завдяки врахуванню сукупної дії на насінини еліпсоїдної форми 

гравітаційних, електричних та сили повітряного потоку отримано 

диференціальні рівняння, які відображають  математичну модель їх руху в 

каналі пневмоелектричного сепаратора. 

2. Теоретично досліджено траєкторії переміщення частинок 

компонентів насіннєвої суміші еліпсоїдної форми та розроблено математичну 

модель їх орієнтації в пневмоелектричному каналі, яка дала можливість 

розрахувати координати траєкторії їх руху в будь-який момент часу.  

3. Встановлено, що на траєкторії переміщення сепарувальних частинок 

суттєво впливають регульовані параметри пневмоелектросепарування: 

швидкість повітряного потоку Vп у каналі, сила електростатичного поля Fe. 

Аналіз отриманих траєкторій руху виявив, що ефективне відділення домішок 

бур’янів від основної культури забезпечується за таких значень регульованих 

параметрів: Vп  = 5 м/с та Fe  = 2…3·10-6 H. 

4. Визначено геометричні розміри робочої частини пневмо-

електричного каналу, за яких досягається ефективне розділення компонентів 

дрібнонасіннєвої суміші: ширина каналу В = 0,06 м; його довжина L = 0,9 м; 

відстань від основи каналу до місця подачі вихідної суміші L1  = 0,45 м. 
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РОЗДІЛ 3 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
3.1. Постановка завдання 

 

Експериментальні дослідження спрямовані на отримання необхідних 

даних для математичного моделювання процесу пневмоелектросепарування 

дрібнонасіннєвих сумішей злакових трав, перевірку теоретичних 

закономірностей руху частинок дрібнонасіннєвих сумішей у пневматичному 

вертикальному каналі, вибір геометричних розмірів робочого органу та 

оптимальних режимів роботи сепаратора, визначення ефективності його 

роботи на підставі аналізу результатів очистки досліджуваних видів 

багаторічних трав від важковідділюваних домішок та біологічно 

неповноцінних (без зародків) насінин культури.  

 

3.2. Програма експериментальних досліджень 

 

Відповідно до поставленого завдання лабораторні та експериментальні 

досліди включали: 

 – визначення основних фізико-механічних (геометричних розмірів, 

маси 1000 насінин, вологості, коефіцієнтів зовнішнього та внутрішнього 

тертя) та аеродинамічних (критичної швидкості витання, коефіцієнта 

парусності) властивостей компонентів дрібнонасіннєвих сумішей злакових 

багаторічних трав; 

– дослідження наявності в насіннєвій суміші неповноцінних (без 

зародків) насінин; 

– здійснення пошуку нових ознак подільності компонентів 

дрібнонасіннєвих сумішей злакових трав та встановлення можливості 

відділення з них неповноцінних насінин; 
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 – перевірку розробленої математичної моделі поведінки частинок 

насіннєвої суміші, в сепарувальному каналі пневмоелектричного сепаратора; 

– дослідження подільності насіннєвих сумішей у каналі 

пневмоелектросепаратора за сукупністю аеродинамічних і електричних 

властивостей компонентів сумішей злакових трав; 

– проведення багатофакторного планованого експерименту з 

визначення впливу регульованих параметрів на якість відділення зі 

сепарувальних сумішей важковідділюваних бур’янів і біологічно 

неповноцінних насінин (без зародків); 

– обґрунтування на підставі аналізу експериментальних досліджень 

основних параметрів та режимів роботи пневмоелектросепаратора; 

– встановлення впливу додаткового очищення насіння злакових трав на 

підвищення його посівних якостей. 

 

3.3. Методика визначення посівних якостей насіння 

 

Посівні якості насіння – це чистота насіння, його схожість, енергія 

проростання, маса 1000 насінин, посівна або господарська придатність, 

вологість, зараженість хворобами та шкідниками тощо [69]. 

Для дослідження якості насіння згідно ДСТУ 4138-2002 ,,Насіння 

сільськогосподарських культур. Методи визначання якості’’ відбирався 

середній зразок і проводилось його дослідження. Середній зразок повинен 

характеризувати всі особливості великої насінної партії. Партією насіння 

називають певну кількість однорідного насінного матеріалу однієї культури, 

сорту, репродукції, року врожаю та походження тощо.  

Середній зразок брався з партії насіння відповідної величини (для 

злакових трав – 10 центнерів), яке після збирання було очищене та 

підсушене. Пробу відбирали спеціальними щупами у різних місцях партії 

насіння. 

Відібрані проби перемішувались і хрестоподібними поділами доводили 
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середній зразок до 0,25 кг. Його поміщали у мішечок із етикеткою. Крім того, 

в скляну посудину  (для трав – 0,25 л) з відібраного насіння відбирали другу 

пробу для визначення вологості та зараження шкідниками. 

Чистота насіння – це вміст у відсотках в досліджуваному посівному 

матеріалі основної культури. Для її визначення відважений насінний матеріал 

розбирали на фракції: а) повноцінне насіння основної культури; 

б) пошкоджене насіння основної культури; в) насіння інших культурних 

рослин; г) насіння бур'янів, сміття. 

Чистоту насіння вираховували за формулою: 

                             
б

аХ 100×
=                                                   ( 3.1) 

де:  X – чистота насіння, %; 

а – маса повноцінного насіння основної культури, г; 

б – загальна маса наважки із сміттям, г. 

Маса 1000 насінин характеризує натуру насіння і є важливим 

показником його посівної якості. Також цей показник суттєво впливає на 

аеродинамічні властивості. Визначення маси 1000 насінин проводили за 

допомогою аналітичних терезів WA – 31 з точністю зважування 0,001 гр. 

(рис. 3.1).  

 
Рисунок 3.1. Визначеня вагових характеристик насіння 

1 – аналітичні терези WA – 31; 2 – блок живлення; 3 – чашки з пробами 
насіння 
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Згідно ДСТУ 4138-2002  за умов використання певної кількості насіння 

використовують один із двох методів: вісім повторів по сто насінин або два 

повтори по 500 насінин. Однак через малу масу насінин і для підвищення 

точності досліду відбирали 5 проб по 1000 насінин, зважували кожну із 

точністю 0,001 гр, після чого обчислювали середньоарифметичне мас 5 проб, 

їх суму, а також фактичну розбіжність між ними. Якщо фактична розбіжність 

перебувала в межах допустимого – 3 % від середньоарифметичного значення, 

аналіз вважали достовірним. За його результат вважали середнє значення із 

заокругленням до другого десяткового знака. У випадку, коли фактична 

розбіжність перевищувала допустиму, брали ще одну пробу. Кінцевий 

результат обчислювали за тими пробами, фактичні розбіжності між якими 

перебували у допустимих межах. 

Результати визначення посівних якостей насінин злакових трав подано 

в розділі 4.2. 

 

3.4. Методика визначення фізико-механічних властивостей  

компонентів дрібнонасіннєвих сумішей злакових трав 

3.4.1. Визначення геометричних параметрів насінин багаторічних 

злакових трав та їх основних засмічувачів 

Геометричні параметри компонентів сумішей, які піддавались 

сепаруванню, визначали з метою їх використання, як ознаки подільності 

досліджуваних насіннєвих сумішей. 

Проте в довідковій літературі немає достовірних даних цих показників. 

Тому їх визначення було необхідним для вирішення поставлених задач. 

Під час проведення експериментів досліджувались основні геометричні 

параметри (довжина, ширина, товщина) насіння багаторічних злакових трав: 

грястиці збірної, райграсу пасовищного, канарника очеретяного та їх 
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важковідділюваної домішки – пирію повзучого. Дослідження проводились за 

температури навколишнього середовища 18° С і вологості не більше 80 % 

двостороннім штангенциркулем ШЦ-1, виготовленим за ISO 9002 (рис. 3.2). 

Індикація результатів вимірювання відображалася на рідкокристалічному 

цифровому дисплеї, що полегшував зняття показів. 

 

Рисунок 3.2. Вимірювання розмірів насінини 
1 – штангенциркуль ШЦ-1, 2 – насінина 

 

Електронний блок штангенциркуля дозволяв виводити дані на 

комп’ютер або контролер АСУТП робочого місця за послідовним 

інтерфейсом RS232 (СОМ - порт). Точність вимірювань становила 0,01 мм. 

Зазначені розміри визначали для кожної з 100 насінин досліджуваних вибірок 

трав та їх засмічувачів. 

За досліджуваними геометричними розмірами – товщиною, шириною 

та довжиною складали варіаційні ряди розподілу насінин багаторічних 

злакових трав та їх засмічувачів. Підсумувавши частоти кожного із цих рядів, 

будували емпіричні інтегральні криві розподілу. За перекриттям цих кривих 

робили висновок щодо можливості використання основних геометричних 

розмірів як ознак подільності [27].  

Отримані результати використовували також, як вихідні дані для 

теоретичного моделювання насінин. Результати визначення геометричних 

розмірів досліджуваних насінин злакових трав наведені в розділі 4.4. 

1 

2 
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3.4.2. Методика визначення коефіцієнтів зовнішнього та 

внутрішнього тертя 

Для визначення коефіцієнта зовнішнього тертя використовують  різні 

прилади. Найпростіший із них – похила площина з механізмом регулювання 

кута нахилу. Для скорочення часу дослідження показника запропоновано 

прилад у якого нахилена поверхня рухається та має змінний кут нахилу [96].  

Для визначення кута та коефіцієнта зовнішнього тертя насіння 

сільськогосподарських культур, особливо зернових, широко використовують 

прилад В.О. Желіговського [96, 111]. Проте цей прилад не забезпечує 

проведення дослідів із необхідною для дрібнонасіннєвих культур точністю. 

Це пов’язано, насамперед, із застарілою методикою визначення кута 

зовнішнього тертя, великою кількістю ручних операцій, що обумовлює 

широке варіювання результатів вимірювань. 

Визначення кутів зовнішнього та внутрішнього тертя проводили за 

допомогою приладу Jenikiego в лабораторії ‘‘Сипучих матеріалів’’ Інституту 

агрофізики Польської академії наук. Загальний вигляд показано на (рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3. Прилад Jenikiego: 

1 – станина; 2 – досліджувана тертьова поверхня; 3 –  кільце без дна 
D = 60 мм; 4 – кришка кільця; 5 – набір тягарців для створення вертикального 
навантаження; 6 – місткість для насіння; 7 – блок керування (встановлення 
швидкості переміщення кільця з насінням від 0 до 5 мм/хв); 8 – давач зусилля 
переміщення; 9 – важіль перемикання напрямку прикладання зусилля; 10 –
 важіль для ущільнення насіння 
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Коефіцієнти тертя досліджуваних насінин дрібнонасіннєвих культур 

визначили по таких матеріалах: сталі, нержавіючій сталі, мідній фользі, 

оцинкованій сталі та склі (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4. Зразки матеріалів для визначення коефіцієнта тертя 

1 – нержавіюча сталь, 2 – оцинкована сталь, 3 – скло, 4 – мідна фольга, 
5 – сталь 

Методика визначення коефіцієнта зовнішнього тертя полягала у 

визначенні зусилля переміщення досліджуваного виду насіння по фрикційній 

поверхні певної площі під визначеним вертикальним навантаженням [39]. 

 Показник визначали за формулою: 

f = F / Р ,                                              (3.2) 

де F – зусилля, необхідне для переміщення зразка насіння по 

досліджуваній поверхні, Н; 

 Р – вертикальне навантаження, Н. 

Досліджувану тертьову поверхню 2 встановлювали на нерухомій 

станині 1. Кільце 3 приладу заповнювали насінням. Після цього його 

закривали кришкою 4, прикладали вертикальне навантаження Р = 10 Н. Далі 

за допомогою блока 7 здійснювали прямолінійне переміщення шару насіння, 

розміщеного в кільці по фрикційній поверхні з постійною швидкістю V = 

= 2 мм/с. Зусилля F, необхідне для переміщення кільця з насінням, фіксували 

давачем 8, який дозволяв визначати зусилля 5 разів за 1 секунду. Період 

проведення повторності досліду для кожного досліджуваного виду насіння 

1 2 3 

4 5 
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культури та бур’янів установлювали індивідуально. Визначивши величину 

зусилля переміщення, за формулою (3.2) розраховували коефіцієнти тертя 

насіння багаторічних злакових трав і їх основних засмічувачів по 

досліджуваній поверхні. Розрахунки проводили з використанням програми 

Microsoft Exсel. За результатами розрахунків будували криву зміни 

коефіцієнта зовнішнього тертя протягом проведення досліду (рис. 3.5.). 

Величину коефіцієнта тертя приймали (для прикладу), як середнє значення із 

встановлених в інтервалі 77…476, оскільки в даному діапазоні отримували 

значення із незначними відхиленнями (рис. 3. 5).  

 

Рисунок 3.5. Значення коефіцієнта тертя насіння райграсу в 

досліджуваному інтервалі 

Статистичне опрацювання отриманих результатів здійснювали із 

використанням програмного забезпечення Microsoft Office Exсel. Коефіцієнт 

варіації становив V = 2,96 %. 

Визначені коефіцієнти та кути тертя для насіння досліджуваних 

культур і їх важковідділюваних домішок наведено в табл. 4.5. 

Коефіцієнт внутрішнього тертя також визначали на приладі Jenikiego 

(див. рис. 3.3). Його розрахунок грунтувався на методиці дослідження 

бепосереднього зрізу матеріалу, який знаходився у вимірювальній місткості. 

Ця місткість являла собою вертикально встановлений циліндр діаметром 

f 

№, дос. 
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D = 60 мм, який складався із двох однакових кілець. Нижнє з них 

закріплювали нерухомо до станини, а на нього встановлювали верхнє. Їх 

заповнювали досліджуваним матеріалом, насипаючи з якомога меншої 

висоти, без вібрації та за відсутності дії інших сил, що збільшують його 

густину. Засипаний матеріал піддавали початковому нормальному 

навантаженню N = 10 КПа. Після цього з метою додаткового ущільнення 

виконували три оберти верхньої кришки приладу в обох напрямках. Пізніше 

під дією горизонтальної сили F зрізали зразок навантажений зусиллям N і 

заміряли необхідне зусилля F для його переміщення (рис. 3.6.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6. Схема місткості для зрізу насіння 
D – діаметр місткості, Н – висота місткості, h – об’єм, заповнюваний 

насінням 
 
Після обробки отриманих даних у програмі Microsoft Office Exсel 

будували графік (рис. 3.7) зміни крефіцієнта внутрішнього тертя з кожним 

наступним заміром в часі через 0,2 с. 

 

N 

F 

H h 

D 
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Рисунок 3.7. Результати визначення коефіцієнта внутрішнього тертя 
 

Аналогічно зрізали наступний ідентично ущільнений зразок, але 

навантажений зусиллям N = 5 КПа та будували криву зміни кута. З 

отриманих графіків визначали максимальне значення зусилля, яке необхідне 

для переміщення. 

 Для визначення кута внутрішнього тертя зразка насіння по 

досліджуваному матеріалі в середовищі Microsoft Office Exсel за методикою  

[39], використовуючи попередні дані вимірювань, отримували рівняння 

прямої (рис. 3.8). Ця пряма проходила через дві окремі точки А і В. 

 

Рисунок 3.8. Рівняння зміни необхідного зусилля для зрізу зразка насіння 

 З отриманого рівняння (рис. 3.8) приймали наступні значення А = 0,614, 

В = 0,035, які підставляли в розрахункову таблицю коефіцієнта внутрішнього 

fi 

№, дос. 

х 

у 

А 

В 



82 
 
тертя для обчислень в середовищі Microsoft Office Exсel (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя 

A DA B DB r Dsc d Dd i fi 
          
0,614 0,040 0,035 0,2 0,063 0,719 31,929 7,891 0,015 31,566 

 
де  d – ефективний кут внутрішнього тертя; 

 і – індекс текучості; 
 fi – кут внутрішнього тертя. 

За отриманими в табл. 3.1. даними будували номограму (рис. 3.9)  

 
Рисунок 3.9. Номограма значень коефіцієнта внутрішнього тертя 

досліджуваного матеріалу залежно від вертикального навантаження 

Визначені коефіцієнти внутрішнього тертя для насіння досліджуваних 

культур і їх важковідділюваних домішок наведено в табл. 4.6. 
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3.5. Методика визначення вологості насіння 

 
 Вологість насіння – це показник, який показував кількість в ньому 

вологи, вираженої у відсотках до його абсолютно сухої маси. Вона була 

одним із показників якості та значно впливала на масу 1000 насінин та їх 

електричні властивості [49]. Цей показник визначали за допомогою 

вологоміра марки ’’Mettler Toledo HG63’’, загальний вигляд якого подано на 

рис. 3.10, а технічні характеристики в табл. 3.2. 

 

Рисунок 3.10. Прилад для визначення вологості насіння Mettler Toledo HG63 

1 – тарілка для насіння, 2 – панель керування, 3 – давач вологості насіння 

Таблиця 3.2. Технічна характеристика вологоміра Mettler Toledo HG63 

№ Параметр Значення 
1 Точність вимірювання 0,01 % 
2 Маса зразка 0,1…61 гр 
3 Точність зважування 1 мгр 
4 Нагрів, °С 40…200 °С 
5 Контрольний час, хв 0,5-480 
6 Пам'ять  10 дослідів 

 Для визначення вологості досліджуваний зразок масою 2 грами 

насипали на стальну тарілку 1. Після цього кнопкою 2 вмикали прилад на 

 

1 

 

2 

 

3 
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декілька хвилин. За цей час зразок нагрівався, волога з досліджуваного 

насіння випаровувалась. Кількість випаруваної вологи реєструвалася давачем 

3 і виводилась на дисплей приладу.  

Дослідження проводили з трьохкратною повторюваністю. Результати 

досліджень подано в таблиці 4.7. 

 

3.6. Будова та принцип роботи експериментальної установки 

 

Для підвищення продуктивності пневмосепараторів із вертикальним се-

парувальним каналом нами запропоновано встановити в повітряному каналі 

систему електродів, між якими створюватиметься електростатичне поле 

високої напруги. Це дозволить виявити відмінності насінин культури та 

бур'яну, розділити їх за сукупністю фізико-механічних і електричних 

властивостей. Крім того електростатичне поле, як додатковий робочий орган, 

поряд із сепарувальною дією, стимулює та знезаражує насіння, а, отже 

підвищує його продуктивні якості [7].  

Для проведення лабораторних та експериментальних досліджень, метою 

яких було відділення від низки видів насіннєвих сумішей багаторічних 

злакових трав домішок насіння важкорозділюваних бурянів та біологічно 

неповноцінних насінин культури (без зародків), використовували 

удосконалену конструкцію пневмоелектросепаратора марки ’’Петкус К -

 293’’. Суть удосконалення полягала у встановленні в пневматичному 

сепарувальному каналі двох електропровідних пластин, виготовлених із 

фольгованого гетинаксу, до яких підводили постійну високу напругу з 

можливістю її регулювання в межах від 0 до 30 кВ. Напруженість 

електростатичного поля при цьому змінювалась в діапазоні 0…4 кВ/см2 [8]. 

Загальний вигляд та технологічна схему удосконаленого пневмосепаратора 

подано на рис. 3.11. 
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У запропованому пневмосепараторі розділення компонентів 

досліджуваних сумішей відбувалось за сукупністю аеродинамічних і 

електричних властивостей, оскільки насінини культури та бур'яну 

відносяться до різних видів і їх електричні властивості відрізняються.  

 

Рисунок 3.11. Загальний вигляд (а) та технологічна схема роботи (б) 
удосконаленого пневмоелектричного сепаратора: 

Фракції насіння: Ф1 – бур'яни, Ф2 – основна культура, Ф3 – легкі 
домішки. Напрямки руху: повітря                       насіння  
1 – станина; 2 – вентилятор; 3 – баштовий сепаратор; 4 – фільтруюча секція; 
5 – трубки вимірювання витрати повітря; 6 – пристрій регулювання швид-
кості повітря; 7 –   місткості для продуктів сепарації ;  8 – завантажувальний 
бункер; 9 – вібродозатор; 10 – сепарувальний вертикальний канал; 11 – 
втягуючий отвір; 12 – місткість для відходів; 13 – місткість для насіння; 14 – 
фільтруюча секція; 15 – болти кріплення кришки фільтруючої секції; 16 – 
кришка фільтруючої секції; 17 – електроди; 18 – електродвигун; 19 – блок 
керування 

В процесі сепарування вони отримували різний заряд і по-різному 

поводили себе в повітряному каналі. За таких умов спостерігався позитивний 

ефект від сепарування важкорозділюваних дрібнонасіннєвих сумішей.  

а б 
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Схема удосконалення сепаратора та вимірювальні прилади наведені на 

рис. 3.12…3.13. Працює пневмоелектричний сепаратор наступним чином. 

Насіннєва суміш подається із завантажувального бункера 8 за допомогою 

регульованого вібродозатора 9 до пневматичного сепарувального 

вертикального каналу 10. В ньому встановлено два електроди, виготовлені з 

фольгованого гетинаксу 17, на які подається постійна висока напруга від 

джерела високої напруги (ДВН) 5.  

 
Рисунок 3.12. Схема встановлення та підключення електродів 

1 – сепарувальний канал; 2 – електроди; 3 – лабораторний авто-
трансформатор; 4 – вольтметр; 5 – джерело високої напруги (ДВН);                
6 – амперметр; 7 – кіловольметр 

 Насіннєва суміш під дією направленого знизу вверх повітряного 

потоку, що створюється вентилятором 2, та регульованого електростатичного 

поля, яке створюється електродами 17, розділяється на три фракції: насіння 

бур’янів та інших, важчих від основної культури домішок, падають вниз у 

місткість 12 (див. рис. 3.11). Насіння основної культури разом із насінинами 

без зародків та легкими домішками під дією повітряного потоку і 

електростатичного поля спрямовується вверх по каналу 10 і потрапляє у 

сепаратор 3. Тут за рахунок збільшення поперечного перерізу пропорційно 

падає швидкість потоку повітря, що призводить до відділення якісного 

насіння культури, яке падає вниз у насіннєву місткість 13. 
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Рисунок 3.13. Джерело високої напруги і вимірювальні прилади 

1 – лабораторний трансформатор із випрямлячем, 2 – помножувач, 
3 – кіловольтметр, 4 – вольтметр, 5 – міліамперметр 

 
Найлегші домішки із щуплим, без зародків насінням, втягуються у 

відцентровий вентилятор 2 та видуваються в фільтр легких домішок 14. 

Фільтр 14 необхідно систематично очищувати. Періодичність його 

проведення залежить від засміченості насіннєвої суміші. 

Керування роботою електродвигуна вентилятора 18, вібродозатора 9 та 

живлення електропродів 17 здійснюється з панелі керування 19. Визначення 

витрати повітря відображається витратомірами повітря 5 (див. рис. 3.11), а 

регулювання швидкості повітряного потоку здійснюється перетворювачем 

частоти струму марки АСF 110. Швидкість повітряного потоку в каналах 

сепаратора вимірювали лопатевим анемометром UT 362 (див. рис. 3.14.), 

метрологічні характеристики якого подано в табл. 3.2. Результати 

вимірювання швидкості повітряного потоку, його температури виводились 

на дисплей приладу. 

На першому етапі дослідження передбачали визначення критичної 

швидкості витання насіння злакових багаторічних трав та їх 

важковідділюваних домішок; на другому – проведення сепарування, зокрема 

відділення біологічно неповноцінних насінин без зародків і насіння 

важковідділюваних бур'янів із досліджуваних дрібнонасіннєвих сумішей. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Отримані значення критичної швидкості повітряного потоку на вході в 

сепарувальний канал для всіх досліджуваних культур подано в табл. 4.7.  

 

3.7. Методика визначення кута повороту насінини в каналі 

пневмоелектросепаратора під дією електростатичного поля 

 

У сепарувальному каналі під дією електростатичної сили в насінині  

виникає пондемоторна сила, яка породжує крутний момент, який зумовлює її 

обертання довгою віссю вздовж силових ліній електростатичного поля, як у 

горизонтальній, так і вертикальній площинах [94]. Дані дослідження були 

спрямовані на виявлення та встановлення залежностей кутів повороту 

насінин від величини електричного поля. 

 

3.7.1. Визначення кута повороту насіння відносно вертикальної та 

горизонтальної осей каналу пневмоелектросепаратора 

 

Дослідженнями передбачалось визначення кута повороту у відібраних, 

за результатами попередніх досліджень, насінин із зародком і без нього 

Напруженість поля в пневмоканалі змінювали з кроком 0,1 кВ за допомогою 

ЛАТР і блоку високої напруги з випрямлячем.  

 

  

 

 

 

 

Рисунок 3.14. Схема встановлення насінини для проведення досліджень і 
напрямок її обертання 

а – вигляд збоку, б – вигляд зверху 

 

0° 
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 Довга вісь насінини розміщувалась горизонтально посередині каналу. 

Внаслідок дії електростатичної сили на насінину виникав крутний момент, 

який повертав її за годинниковою стрілкою відносно свого центру маси. 

Насіння повертається  

Кут повороту фіксували за допомогою шкали з градусами розміщеної 

позаду насінини (рис. 3.14).  

 Результати досліджень подано в табл. 4.10. 

Насіння повертається за годинниковою стрілкою відносно центру маси. 

Довга вісь насінини розміщена зародком вертикально вниз посередині 

каналу. Досліджували насінини із зародком, так і без нього (відібрані за 

результатами попередніх досліджень). Напруженість поля в пневмоканалі 

змінювали з кроком 0,1 кВ за допомогою ЛАТР і блоку високої напруги із 

випрямлячем, і фіксували кут повороту за допомогою шкали із градусами 

розміщеної позаду насінини (рис. 3.15). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15. Схема встановлення насінини для проведення досліджень і 
напрямок її обертання. 

а – вигляд збоку, б – вигляд спереді 
 

 Внаслідок обертання насінин збільшується площа міделевого перерізу, 

що збільшує дію сили на неї повітряного потоку та зменшує критичну 

швидкість витання. Результати досліджень подані в табл. 4.11. 
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90° 
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3.8. Дослідження швидкості повітряного потоку 

 

Регулювання швидкості повітряного потоку у вертикальному каналі 

пневмоелектросепаратора здійснювали зміною частоти обертання 

вентилятора (див. рис. 3.11). Це досягали зміною частоти струму живлення 

приводу за допомогою перетворювача АСF 110 (рис. 3.16). Технічну 

характеристику даного приладу подано в Додатку Б. 

 

Рисунок 3.16. Загальний вигляд перетворювача частоти АСF 110 

Перетворювач дозволяв регулювати частоту струму, що подавалась на 

електродвигун приводу вентилятора повітряного сепаратора, в діапазоні 

0 – 800 Гц. 

В процесі досліджень частоту струму живлення електродвигуна 

змінювали від 9 до 23,5 Гц з кроком 0,5 Гц.  

Швидкість повітряного потоку в каналі сепаратора вимірювали 

лопатевим анемометром UT 362 (рис. 3.17.).  

 
Рисунок 3.17. Загальний вигляд анемометра UT 362 
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Метрологічні характеристики приладу UT 362 подано в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4. Метрологічні характеристики приладу UT 362 

№ Показник Значення 

1. Швидкість повітряного потоку, м / с: 
діапазон:  

0…10 (3%) 
10…30 (5%) 

2. Повітряний потік, (м3 / хв)  0,001 … 9999 × 100 

3. Температура анемометра, ºC:  
діапазон:  

 
0… 90 º C (3 %) 

4. Температура лопастей, ºC:  
діапазон:  

 
0 … 90 º C (3 %) 

 

Прилад уможливлює отримання з достатньою точністю значень 

швидкості повітряного потоку на вході і виході із повітряного сепаратора. 

Похибка вимірювань не перевищує 3 %. 

 

 

3.9. Методика визначення вмісту в насіннєвій суміші біологічно 

неповноцінних насінин 

 

Вміст у насіннєвому матеріалі досліджуваних видів дрібнонасіннєвих 

культур біологічно неповноцінних насінин визачали методом рентгеноскопії 

аналізу зразків на основі аналізу рентгеноскопічних знімків. 

Рентгеноскопію насінин проводили на рентгеноскопічному приладі 

Faxitron X-ray (рис. 3.18), який дозволяв здійснювати необхідне 

масштабування та цифрове фотографування результатів попередньо 

підготовлених зразків. 
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Рисунок 3.18. Рентгенівський апарат Faxitron X-ray 

Технічні характеристики рентгенівського апарату Faxitron X-ray 

наведено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5. Технічні характеристики рентгенівського  

апарату Faxitron X-ray 

Параметр Значення, одиниці вимірювання 

Енергетичний діапазон від 10 до 35 кВ 

Струм трубки 300 μА 

Номінальний розмір фокусної плями  20 мкм 

Вікно фільтрації 0,01" берилію 

Кут рентгенівського променя 40 ° 

Активна область зображення 
                 камери DC-12  
                 камери DC-5  

 
12 х 12 см 
5 х 5 см 

Просторова роздільна здатність до 50 точок / мм  
Час захоплення зображень 15 секунд 
Живлення  100…250 В, 50 / 60 Гц 
Габаритні розміри, зовнішні 60 х 60 х 170 см 
Вага 150 кг 

 

Рентгенівський апарат давав можливість отримувати рентгенівські 

знімки досліджуваних зразків насіння, які автоматично виводились на 

монітор комп’ютера у вигляді цифрових фото (рис. 3.20). 
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Зразки для досліджень являли собою 100 насінин, наклеєних на 

спеціально підготовлену поверхню (рис. 3.19). Рентгеноскопії піддавали по 

300 насінин вихідної та відсепарованої суміші. 

 

Рисунок 3.19. Зразки насіння для проведення рентгеноскопічного аналізу 

 

Рисунок 3.20. Фото насінин, отримане шляхом їх рентгеноскопії  

1 – якісні насінини, 2 – біологічно неповноцінні 

Вміст у кожному із досліджуваних зразків якісного 1 (виповненого із 

зародками) та неякісного 2 (щуплого, без зародка) насіння визначали шляхом 

аналізу цифрових знімків кожної насінини зразку. За різницею кількості 

якісних і неякісних насінин оцінювали ефективність пневмоелектро-

сепарування.  

 

 

1 

 

2 
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3.10. Планування проведення багатофакторного експерименту 

 

Метою проведення багатофакторного експерименту було дослідити 

вплив регульованих параметрів процесу сепарування – величини подачі 

насіння Q, (кг/год), швидкості руху повітря в вертикальному сепарувальному 

каналі Vn, (м/c) та напруженості електричного поля Е, (кВ/см) між 

електродами на якісні показники посівного матеріалу, які виражались 

кількісним вмістом К, (%) в ньому якісних (із зародком) насінин.  

Експерименти проводили з використанням насіння райграсу 

пасовищного сорту «Осип» ІІІ-ї репродукції вологістю 9 %. В процесі 

досліду почергово встановлювались значення регульованих параметрів 

процесу сепарування, визначені планом експерименту. 

Насіннєва суміш подавалась безпосередньо в сепарувальний канал, чим 

виключалась можливість її попереднього заряджання, а також 

нерівномірність початкової швидкості руху окремих насінин. З отриманих в 

результаті сепарування фракцій насіннєвого матеріалу відбирали проби 

насіння для визначення вмісту в них насінин без зародків. Дослід 

повторювали тричі, при кожній подачі, швидкості руху повітря в каналі та 

напруженості електростатичного поля.  

Математичне планування багатофакторного експерименту з 

використанням симетричного некомпозиційного плану другого порядку 

Бокса-Бенкіна [127] дало змогу отримати картину про поверхню відгуку 

впливу зазначених параметрів, які в загальному випадку аналітично можна 

записати у вигляді: 

Y=f (x1, x2, x3),                                              (3.3)  

де  Y – якість посівного матеріалу;  

 x1,  x2,  x3 – кодовані значення, відповідно, подачі насіння, швидкості 

руху повітряного потоку та напруженості електричного поля. 
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 Параметри в даному випадку варіюються на трьох рівнях 0; ± 1, а план 

представляє собою комбінації дохрівневих (–1, +1) повних факторних 

експериментів з неповноблочними збалансованими планами [65]. 

Результати експерименту частіше всього виражаються математичною 

моделлю у вигляді полінома, що називається рівнянням регресії. Для 

трьохфакторного експерименту повне квадратне рівняння матиме вигляд: 

 
y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3+b11x1

2+b22x2
2+b33x3

2,     (3.4)  

 
де  b0, b1, b2, b3 – коефіцієнти за відповідних значень x. 

З метою переведення натуральних значень у безрозмірні величини 

проводили кодування параметрів. Зв'язок між кодованими xі та натуральними 

Xi їх значеннями буде: 

1

101
1 X

XXx
D
-=

; 2

202
2 X

XXx
D
-=

; 3

303
3 X

XXx
D
-=

,                   (3.5) 

де  X1, X2, X3 – натуральні значення подачі насіння, швидкості руху 

повітряного потоку та напруженості електричного поля;  

 X10, X20, X30 – натуральні значення параметрів X1, X2, X3 на нульовому 

рівні;  

 DX1, DX2, DX3 – інтервал варіювання параметрів X1, X2, X3. 

Нульовим називається рівень, що займає центр інтервалу, тобто 

середнє значення інтервалу варіювання чиннику. Згідно проведених 

теоретичних і попередніх досліджень [25, 27] нульовим рівням 

досліджуваних чинників відповідатимуть значення: подачі насіння X10 = 

= 3 кг/год., швидкості руху повітряного потоку X20 = 5 м/с, напруженості 

електричного поля X30 = 0,77 кВ/см. Результати їх кодування подано в 

табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6. Результати кодування досліджуваних чинників 

Рівні варіювання 

натуральні кодовані 

Чинники та одиниці 
виміру 

Н
ат

ур
ал

ьн
е 

по
зн

ач
ен

ня
 

К
од

ов
ан

е 
по

зн
ач

ен
ня

 

Ін
те

рв
ал

 в
ар

ію
ва

нн
я 

ве
рх

ні
й 

(+
1)

 

ну
ль

ов
ий

 (0
) 

ни
ж

ні
й 

  (
-1

) 

ве
рх

ні
й 

(+
1)

 

ну
ль

ов
ий

 (0
) 

ни
ж

ні
й 

  (
-1

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подача насіння Q, кг/год X1 x1 1 4 3 2 +1 0 -1 
Швидкість руху 
повітряного потоку Vn, 
м/c 

X2 x2 0,5 5,5 5 4,5 +1 0 -1 

Напруженість 
електричного поля Е, 
кВ/см 

X3 x3 0,15 0,92 0,77 0,62 +1 0 -1 

 
Для знаходження коефіцієнтів полінома [127] нами використовувався 

трьохрівневий план другого порядку Бокса-Бенкіна (див. табл. 3.6). З метою 

визначення коефіцієнтів полінома за умовами цього плану проведено 

багатофакторний експеримент із п’ятнадцяти дослідів. План-матрицю 

експерименту наведено в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7. План-матриця експерименту 

Значення кодованих чинників Точка плану 
(номер досліду) x1 x2 x3 

1 -1 -1 0 
2 1 -1 0 
3 -1 1 0 
4 1 1 0 
5 -1 0 -1 
6 1 0 -1 
7 -1 0 1 
8 1 0 1 
9 0 -1 -1 
10 0 1 -1 
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Продовження таблиці 3.7. 
11 0 -1 1 
12 0 1 1 
13 0 0 0 
14 0 0 0 
15 0 0 0 

 

Отримані експериментальні дані перевіряли на відтворюваність 

шляхом визначення дисперсії відтворюваності. Відтворюваність дослідів 

перевірялась за критерієм Кохрена [103], згідно з яким гіпотеза 

відтворюваності дослідів приймалась, якщо розрахункове значення pG  

критерію було менше його табличного значення, тобто: 

);;05,0( iTP fnGG £ ,                                        (3.6) 

де   0,05 – 5-ти відсотковий рівень значущості; n –  загальна кількість 

незалежних дисперсій (кількість дослідів); if  – число ступенів 

вільності кожної з них. 

Розрахункове значення pG  критерію Кохрена визначали за формулою: 

2
max

2

1

i
p n

i
i

SG
S

=

=

å
,                                               (3.7) 

де   2
iS  – дисперсія відтворюваності і-го незалежного досліду; 

      2
maxiS  – максимальне значення дисперсії відтворюваності з усіх дослідів. 

 Дисперсія відтворюваності за кожним дослідом визначалась з виразу: 

( )22

1

1
1

k

i uik u
i

S y y
k =

= -
- å ,                                   (3.8) 

де   ki  – номер повторюваності; uiky  – вихідний параметр при ki  

повторюваності, uy  – середнє арифметичне значення вихідного 

параметра в u-му досліді. 

Розрахунки відтворюваності дослідів проведено в програмному 

середовищі Microsoft Office Excel. Їх дані наведено розділі 4.9. 
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Коефіцієнти регресії визначали за наступними залежностями: 

0
1

1
1

1

1 ;

1 ;

1 ,

n

u
u
n

iu u
u

n

ij iu ju u
u

b y
n

b x y
n

b x x y
n

=

=

=

ü= ï
ïï= ý
ï
ï=
ïþ

å

å

å

,                                         (3.9) 

де  iux  – значення і-го кодованого фактора в рядку матриці в u-му досліді; 

 jux  – значення j-го кодованого фактора в рядку матриці в u-му досліді. 

Розрахунки коефіцієнтів регресії проведено в програмному середовищі 

Microsoft Office Excel за формулами (3.9). Їх результати наведено в 

розділі 4.9. 

Значення вихідного параметру uy  отримані в результаті розрахунків: 

( )1 2 3

1
3u u u uy y y y= + + ,                                       (3.10) 

де  uiy  – отримані в результаті дослідів величини вихідного параметру. 

Перевірка адекватності була виконана за критерієм Фішера F [103]. 

Умова адекватності: 

( )
2

2 0,05; ;ad
ad y

y

SF F f f
S

= < ,                                   (3.11) 

де   2
adS  – дисперсія адекватності;  

  ( )0,05; ;ad yF f f=  – критерій Фішера при 5-ти відсотковому рівні 

значущості;  

  adf  – число ступенів вільності дисперсії адекватності;  

  fy – число ступенів вільності дисперсії відтворюваності. 

1--= knf ad ,                                           (3.12) 
де   k – число факторів. 

( )0 1yf n m= - ,                                           (3.13) 
де   m0 – кількість повторностей. 

Дисперсія адекватності 2
adS  розраховувалась за формулою: 
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( )22

1

1
1

n

ad u
u

S y y
n k =

= -
- - å ,                               (3.14) 

де   y – розрахункове значення відгуку. 

Під час проведення багатофакторного експерименту контрольованим 

параметром був вміст біологічно неповноцінних неякісних насінин без 

зародків в досліджуваному матеріалі. Кількість пошкоджених насінин 

визначали методом рентгеноскопії за методикою, описаною в п. 3.10. 

 За аналогічною методикою проводили дослідження впливу 

регульованих параметрів процесу сепарування, а саме – величини подачі 

насіння Q, (кг/год), швидкості руху повітря в сепарувальному каналі Vn, (м/c) 

та напруженості електричного поля Е, (кВ/см) між електродами каналу 

сепаратора на якісні показники отримуваного посівного матеріалу, які 

виражались кількісним вмістом Б, (%) в ньому насіння основної культури. 

Згідно проведених попередньо теоретичних і експериментальних 

досліджень [25, 27] нульовими рівнями досліджуваних чинників відповідали 

значення: подачі насіння X10 = 3 кг/год., швидкості руху повітряного потоку 

X20 =  6  м/с, напруженості електричного поля X30 = 1 кВ/см. Результати їх 

кодування подані в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8. Результати кодування досліджуваних чинників 

Рівні варіювання 

натуральні кодовані 
Чинники та одиниці 

виміру 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подача насіння Q, кг/год X1 x1 1 4 3 2 +1 0 -1 
Швидкість руху повіт-
ряного потоку Vn, м/c X2 x2 0,5 6,5 6 5,5 +1 0 -1 

Напруженість електрич-
ного поля Е, кВ/см X3 x3 0,15 1,15 1 0,85 +1 0 -1 
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Ефективність сепарування насіння встановлювали шляхом підрахунку 

кількості насінин важковідділюваних бур’янів та визначення їх відсоткового 

вмісту до і після пневмоелектросепарування.  

Отримані результати опрацювали в програмних середовищах Microsoft 

Office Excel та Statistica 8,0, які подані в розділі 4.9. 

 

Висновки за розділом 
  

1. Запропонований пневматичний сепаратор для додаткового очищення 

дрібнонасіннєвих сумішей, в якому зреалізована сепарувальна дія 

вертикального напрямленого знизу вверх повітряного потоку та додаткова 

силова дія – електростатичне поле, уможливлює відділення з насіннєвої 

суміші важковідділюваних домішок бур'янів і насінин без зародків за 

сукупністю фізико-механічних та електричних властивостей. 

2. Використання електронної мікроскопії для аналізу частинок 

дрібнонасіннєвої суміші злакових трав дозволяє виявити кількісний вміст 

кондиційних та неякісних насінин (без зародків). За її допомогою можливо 

встановити ефективність сепарування на запропонованому пневмоелектро-

сепараторі. 

3. Дослідження кута повороту в горизонтальній та вертикальній 

площинах частинок насіннєвої суміші в залежності від напруженості 

електростатичного поля дозволило сформувати вихідні дані для дослідження 

впливу регульованих параметрів процесу сепарування на його ефективність. 

4. Математичне планування багатофакторного експерименту 

уможливлює визначення впливу параметрів процесу сепарування, а саме 

швидкості повітряного потоку, напруженості електростатичного поля та 

величини подачі насіння в сепарувальний канал на ступінь відділення 

неякісних насінин, вихід кондиційного насіння та його якісні показники. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПНЕВМОЕЛЕКТРИЧНОГО СЕПАРУВАННЯ 

4.1. Результати сепарування насіння за традиційною технологією  

 Для  виявлення ефективності сепарування дрібнонасіннєвих сумішей за 

традиційною технологією була проведена рентгеноскопія насінин багаторіч-

них злакових трав, отриманих в результаті проведення первинної, вторинної і 

додаткової очисток. Її результати засвідчили наступне. У зразках насіння 

костриці червоної виявлено дев’ятнадцять насінин без зародка (рис. 4.1).  

 
Рисунок 4.1. Рентгеноскопія насіння костриці червоної 

Кращі результати спостерігаються у зразках костриці очеретяної, в 

яких неякісних насінин було тільки 4 %. Дуже низьку якість сепарування 

виявлено у костриці лучної та грястиці збірної, де без зародку було 

відповідно 23 % і 48 % насінин (табл. 4.1).  

Наведені в табл. 4.1. дані засвідчують, що насіннєвий матеріал 

більшості досліджених культур не відповідає вимогам ДСТУ 7160:2010 

«Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. 

Сортові та посівні якості. Технічні умови» (див. табл. 1.2). 

 

2 – неякісні  
без зародка  

1 – якісні  
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Таблиця 4.1. Результати рентгеноскопії насіння злакових трав після  

існуючої технології післязбиральної обробки 

 
№ 
п/п 

 
Злакові трави 

Кількість насінин 
якісних, із 

зародком, % 
1. Райграс пасовищний (Lolium perene L.) 74 
2. Райграс високий (Arrhenatherum elatius (L.)) 52 
3. Грястиця збірна (Dactylis glomerate L.) 48 
4. Костриця лучна: (Festuka pratensis Huds) 23 
5. Стоколос безостий: (Bromus inermis Leyss) 78 
6. Костриця очеретяна: (Festuka arundinaceae ) 96 
7. Костриця червона (Festuka rubra L.s.1.) 83 
8. Канарник очеретяний:  68 
 
Це є основною передумовою доцільності удосконалення існуючої 

технології підготовки посівного матеріалу дрібнонасіннєвих сумішей 

сільськогосподарських культур. 

 

4.2. Посівні якості насіння дрібнонасіннєвих культур 

 

Важливим показником якості сепарування насіння насіння є його 

чистота її визначали за методикою, наведеною у п. 3.3. для найпоширеніших 

багаторічних злакових трав – грястиці збірної, райграсу пасовищного, 

канарника очеретяного. 

Грястиця збірна: 
дослід І: 

%5,57
4
1003,2

=
×

=Х ; 

дослід ІІ: 

%;5,52
4
1001,2

=
×

=Х  

дослід ІІІ: 

%;70
4
1008,2

=
×

=Х  

Середня чистота: 
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%.60
3

705,525,57
=

++
=Х  

Канарник очеретяний: 
дослід І: 

%;5,62
4
1005,2

=
×

=Х  

дослід ІІ: 

%;5,67
4
1007,2

=
×

=Х  

дослід ІІІ: 

%60
4
1004,2

=
×

=Х ; 

Середня чистота: 

)%3(3,63
3

605,675,62
=

++
=Х . 

Райграс пасовищний: 
дослід І: 

%;55
4
1002,2

=
×

=Х  

дослід ІІ: 
%;5,72

4
1009,2

=
×

=Х  

дослід ІІІ: 

%60
4
1004,2

=
×

=Х ; 

Середня чистота: 

%5,62
3

555,7260
=

++
=Х . 

Під час визначення чистоти враховують також кількість живих насінин 

інших культурних рослин і бур'янів. 

Результати з визначення чистоти насіннєвого матеріалу який пройшов 

післязбиральну обробку за існуючою технологією також засвідчив, що за 

даним показником він не відповідає встановленим вимогам. Згідно з ДСТУ 

7160:2010 даний показник повинен становити  95 %, а за даними досліджень 

він є нижчим на 31,7…37,5 % для досліджуваних культур. 
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4.3. Вагові характеристики насіння багаторічних злакових трав 

 

Важливим показником посівної якості насіння є маса 1000 насінин. Він 

характеризує вагові характеристики, їх виповненість, а також суттєво 

впливає на аеродинамічні, електричні властивості. Крім цього, він служить 

для розрахунку визначення норми висіву і виражається у грамах. Визначення 

маси 1000 насінин проведено за методикою, наведеною в п. 3.3. Точність 

зважування становила 0,001 гр. 

Результати зважування та середнє значення маси 1000 насінин подано у 

табл. 4.2. 

Таблиця 4.2. Маса 1000 насінин багаторічних злакових трав 

Маса, гр.  № 
 

 
Назва Проба 

1 
Проба 

2 
Проба 

3 
Проба 

4 
Проба 

5 
Середнє 
значення 

1 Костриця лучна 4,02 4,10 4,12 4,30 4,15 4,13 
2 Канарник 

очеретяний 
3,53 3,55 3,56 3,54 3,55 3,54 

3 Грястиця збірна  2,73 2,76 2,72 2,78 2,75 2,74 
4 Пирій повзучий 4,23 4,22 4,25 4,24 4,25 4,23 
5 Райграс 

пасовищний 
4,24 4,27 4,26 4,25 4,24 4,25 

Аліз даних табл. 4.2. засвідчив, що різниця у вагових характеристиках 

може бути використана для відділення пирію повзучого з грястиці збірної та 

канарника очеретяного. Маса насіння райграсу пасовищного та костриці 

лучної незначно відрізняється від маси насіння пирію, що ускладнює його 

відділення за даною ознакою. Тому необхідно вишукувати інші ознаки 

подільності та технічні засоби, які б зреалізували ефективний процес 

сепарування досліджуваних видів багаторічниз злакових трав . 
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4.4. Геометричні розміри насінин досліджуваних культур 
 

 Основні геометричні розміри насінини (довжина, ширина, товщина) 

були визначені відповідно до розробленої методики ( див. підрозділ 3.4.1). 

На основі проведених вимірювань побудовано варіаційні ряди 

розподілу, та сформовано емпіричні накопичені частоти насінин 

багаторічних злакових трав та їх важковідділюваних домішок за основними 

геометричними розмірами – товщиною (табл. 4.3), шириною (табл. 4.4), 

довжиною (табл. 4.5). 

Таблиця  4.3. Емпіричні накопичені частоти насінин багаторічних злакових 
трав та засмічувачів за товщиною 

Досліджувана культура 

Розміри, мм 
Грястиця 

збірна 
Пирій 

повзучий 
Канарник 
очеретний Костриця 

0,45…0,5 0  0 0 
0,55…0,6 27 0 18 5 
0,61…0,65 65 9 43 18 
0,66…0,7 87 30 73 46 
0,71…0,75 100 75 95 85 
0,76…0,8   100 100 100 

 

Таблиця 4.4. Емпіричні накопичені частоти насінин багаторічних злакових 
трав та  засмічувачів за шириною 

 Досліджувана культура 
Розміри, 

мм 
Грястиця 

збірна 
Пирій 

повзучий 
Канарник 

очеретяний Костриця 
0,81…0,9 3  1  
0,91…1 19 0 8  
1,01…1,1 48 7 35 0 
1,11…1,2 74 25 76 8 
1,21…1,3 92 64 91 38 
1,31…1,4 100 90 100 85 
1,41…1,5  96  98 
1,51…1,6   100  100 
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Таблиця 4.5. Емпіричні накопичені частоти насінин багаторічних злакових 
трав та засмічувачів за довжиною 

Досліджувана культура 
Розміри, 

мм 
Грястиця 
збірна 

Пирій 
повзучий 

Канарник 
очеретяний Костриця 

3,01…3,2   12  
3,21…3,4   49  
3,41…3,6   77  
3,61…3,8   100  
3,81…4     
4,21…4,4 0    
4,41…4,6 5    
4,61…4,8 10    
4,81…5 18    
5,01…5,2 27 0  1 
5,21…5,4 43 6  9 
5,41…5,6 57 10  21 
5,61…5,8 71 18  37 
5,81…6 85 25  52 
6,01…6,2 96 32  72 
6,21…6,4 100 40  85 
6,41…6,6  50  93 
6,61…6,8  59  96 
6,81…7  66  98 
7,01…7,2  71  100 
7,21…7,4  76   
7,41…7,6  79   
7,61…7,8  84   
7,81…8  89   
8,01…8,2  95   
8,21…8,4  99   
8,41…8,6   100   

 Оскільки за емпірично накопиченими частотами важко зробити 

висновок щодо можливості відділення домішок за геометричними розмірами 

із досліджуваних сумішей багаторічних злакових трав. Для цього були 

побудовані емпіричні інтегральні криві розподілу. За перекриттям отриманих 

кривих можливо значно точніше визначити можливість відділення від 

насінин трав важковідділюваних домішок. Для побудови емпіричних 
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інтегральних кривих розподілу підсумовували частоти кожного із рядів за 

товщиною, шириною та довжиною ( рис. 4.2, 4.3, 4.4).  

 
Рисунок 4.2. Інтегральні криві розподілу насінин злакових трав та 

важковідділюваних домішок за товщиною: 

1 – грястиця; 2 – пирій; 3 – канарник; 4 – костриця 

Аналіз представлених на рис. 4.2. інтегральних кривих розподілу за 

товщиною дозволяє стверджувати, що від найпоширенішого важко 

відділюваного засмічувача  пирію можливо відділити лише 28 % насіння 

грястиці збірної та 17 % костриці очеретяної. 

 
Рисунок 4.3. Інтегральні криві розподілу насінин злакових трав та 

важковідділюваних домішок за шириною: 

1 – грястиця; 2 – пирій; 3 – канарник; 4 – костриця 

% 

мм
 

% 

мм
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Аналіз інтегральних кривих розподілу за шириною (рис. 4.3) показав, 

що відділити від пирію можливо лише 46 % насіння грястиці збірної та 9 % 

канарника.  

 
Рисунок 4.4. Інтегральні криві розподілу насінин злакових трав та важко- 

відділюваних домішок за довжиною: 

1 – грястиця; 2 – пирій; 3 – канарник; 4 – костриця 

Відділити домішки від насінин трав канарника очеретяного (рис. 4.4)  

можливо на 92 %, а грястиці збірної – на 27 %. Кострицю очистити від пирію 

використовуючи, як ознаку подільності довжину – неможливо.  

Перекриття кривих уможливило зробити висновок щодо ефективності 

сепарування досліджуваних сумішей. 

Узагальнюючи результати досліджень, які відображені на 

рис. 4.1.…4.4. можна зробити висновок, щоб відділити найпоширенішу 

домішку – насіння пирію з посівного матеріалу багаторічних злакових трав 

не більше як 30 %. Тому необхідно здійснювати пошук нових ознак 

подільності, які уможливлюють ефективно відділити насіння трав від 

бур’янів. 

3 

2 
1 

4 

% 

 м
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4.5. Визначення  коефіцієнтів зовнішнього та внутрішнього тертя 

 

Методика визначення коефіцієнта зовнішнього тертя наведена в п. 3.5 

її суть полягала у визначенні зусилля переміщення досліджуваного виду 

насіння по заданій фрикційній поверхні певної площі під певним 

вертикальним навантаженням за допомогою приладу Jenikiego (див. рис. 3.3). 

Досліджували насінини злакових трав – райграсу пасовищного, 

грястиці збірної, костриці лучної, стоколосу безостого та основних 

засмічувачів – пирію повзучого та медунки. Коефіцієнти тертя насінин 

культур визначили на фрикційних поверхнях – сталі, нержавіючій сталі, 

мідній фользі, оцинку, та силікатному склі (рис. 3.4). 

Значення коефіцієнта зовнішнього тертя насіння злакових трав та їх 

домішок по досліджуваних поверхнях наведено в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5. Значення коефіцієнта зовнішнього тертя по 
досліджуваних поверхнях 

Культури Коефіцієнт / кут тертя 
Досліджувані види  

трав та бур'янів 
Скло 
силі-
катне 

Сталь 45 Мідна  
фольга 

М00 

Сталь 3 
оцинко-
вана 

Сталь 
Х18Н10Т 

1. Райграс пасовищний  
(Lolium perene L.) 

0,21/ 
11±2,8 

0,18/  
10±2% 

0,21/ 
11±1,2% 

0,26/ 
14±0,7% 

0,18/ 
11±2,2% 

2. Грястиця збірна 
(Dactylis glomerate L.) 

0,24/ 
13±3% 

0,24/ 
13±2% 

0,25/ 
14±1,6% 

0,25/ 
14±3,2% 

0,22/ 
13±1,2% 

3. Костриця лучна: 
(Festuka pratensis Huds) 

0,26/ 
14±0,5% 

0,24/ 
13 

0,30/ 
16±1,8% 

0,29/ 
16±1,5% 

0,26/ 
14±3,1% 

4. Стоколос безостий  
(Bromus inermis Leyss) 

0,17/ 
9±3,3% 

0,12/ 
6±2,6% 

0,22/ 
9±1% 

0,22/ 
9±1,4% 

0,16/ 
9±1,5% 

Важковідділювані бур'яни 
5. Пирій повзучий 
(Elutrrigia repens (L.)) 

0,32/ 
16±4,3% 

0,31/ 
16±2,9% 

0,35/ 
17±2,2% 

0,35/ 
17±1,1% 

0,31/ 
15±1,8% 

6. Медунка (Pulmonaria 
obscura L.) 

0,22/ 
12±1,7% 

0,21/ 
12±1,9% 

0,23/ 
13±2,4% 

0,25/ 
14,2±2% 

0,21/ 
12±2,5% 

Встановлено, що на всіх досліджуваних фрикційних поверхнях 

значення кута тертя для райграсу пасовищного становить – 10…14о, грястиці 
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збірної – 13…14о, костриці лучної – 13…16о. Стосовно насіння стоколосу 

безостого, то цей кут на склі є рівним 9о,  сталі –  6о,  фользі –  9о. Проте для 

основного засмічувача насіння злакових багаторічних трав – пирію повзучого 

значення даного кута є дещо більшим. На досліджуваних поверхнях воно 

становить, відповідно, 16о, 15о і 17о. Це дозволяє стверджувати, що пирій 

повзучий не можна відділити з насіннєвої суміші злакових трав у процесі 

розділення на сепараторах, де в якості матеріалу робочих органів 

використано досліджувані фрикційні поверхні. Різниця в їх кутах рівноваги 

до 3о дає підстави стверджувати про можливість попадання у відходи значної 

кількості насіння культури. Це свідчить про недоцільність застосовувати 

фрикційні робочі органи насіннєочисних машин для сепарування  

зазначених сумішей , через неможливість використати форму та стан 

поверхні компонентів, як ознаку подільності. 

Коефіцієнт внутрішнього тертя також визначали на приладі Jenikiego за 

методикою, наведеною в пункті 3.5 (див. рис. 3.3).  

Таблиця 4.6. Визначення внутрішнього коефіцієнта тертя 

Культура Кут 
внутрішнього 

тертя 

Середньо-
квадратичне 
відхилення 

Злакові трави   
1. Райграс пасовищний (Lolium perene L.) 30,64 0,54 
2. Грястиця збірна (Dactylis glomerate L.) 29,83 0,4 
3. Костриця лучна: (Festuka pratensis                     

Huds) 
37,23 0,24 

4.  Костриця очеретяна: (Festuka 
arundinaceae Shreb) 

31,20 0,6 

5.  Костриця червона (Festuka rubra L.s.1.) 31,77 0,1 
6. Канарник очеретяний: 13,34 0,01 
         Важковідділювані бур'яни 
7.  Пирій повзучий: (Elutrrigia repens (L.)) 29,40 0,22 
8.  Медунка 33,50 0,16 
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Аналіз отриманих значень коефіцієнтів внутрішнього тертя дозволяє 

стверджувати, що для більшості культур та домішок вони є близькими та 

знаходяться в межах 29…38°. Виняток складає насіння канарника 

очеретяного, для якого воно є значно нижчим і становить 13,34°. 

 

4.6. Результати визначення вологості насіння 

 

Визначення вологості досліджуваних зразків насіння проводилось за 

допомогою приладу Mettler Toledo HG 63 (див. рис. 3.10), методика якої 

наведена в п. 3.5.  

Досліджували насінини – райграсу пасовищного, грястиці збірної, 

костриці лучної, очеретяної та червоної, стоколосу безостого та основних 

важковідділювани бур'янів – пирію повзучого та медунки.  

Результати визначення вологості насіння злакових трав та їх 

важковідділюваних бур'янів наведено в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7. Результати визначення вологості досліджуваних зразків насіння 

Вологість насіння, % Культура 
1 2 3 

Середнє 
значеня 

1. Райграс пасовищний  9,95 9,90 9,87 9,90 
2. Грястиця збірна  8,40 8,36 8,52 8,43 
3. Костриця лучна 8,51 8,57 8,46 8,51 
4. Стоколос безостий 8,27 8,30 8,24 8,27 
5. Костриця очеретяна 8,90 8,72 8,92 8,85 
6. Костриця червона 9,90 9,84 9,95 9,90 
Важковідділювані бур'яни 
7. Пирій повзучий:  8,15 8,07 8,1 8,11 
8. Медунка 8,02 8,08 7,93 8,01 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що значення їх 

вологості близькі та знаходяться в межах 8,2… 8,92 %, за винятком костриці 

червоної та райграсу пасовищного. Для них вона незначно вища і становить 



112 
 
9,85…9,95 %. Вологість даних зразків знаходиться в межах передбачених 

стандартом (див. рис. 1.3.) [ 69 ]. Щодо насінин важковідділюваних бур'янів, 

то їх вологість дещо нижча і знаходиться в межах 8,01…8,15 %. 

 

4.7. Вимірювання швидкості повітряного потоку в каналі 

пневмосепаратора 

 

Швидкість повітряного потоку у вертикальному каналі 

пневмоелектросепаратора регулювали частотою обертання вентилятора (див. 

рис. 3.11), змінюючи частоту струму живлення приводу перетворювачем 

АСФ 110 (див. рис. 3.16) 

Виміри швидкості повітряного потоку виводили на дисплей приладу 

UT 362, характеристика якого наведена в (див. табл. 3.4). 

Значення даного показника на вході і виході сепаратора при зміні 

частоти струму живлення електродвигуна приводу вентилятора із кроком 

0,5 Гц, подано в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8. Швидкість повітряного потоку на вході та виході 

сепаратора 

№ 
досліду 

Частота струму 
живлення приводу 
вентилятора, Гц 

V вих,  
м/с 

V вх,  
м/с 

1 9,0 2,41 1,21 
2 9,5 2,63 1,28 
3 10,0 2,63 1,30 
4 10,5 2,77 1,50 
5 11,0 3,00 1,62 
6 11,5 3,73 1,92 
7 12,0 3,95 1,98 
8 12,5 4,25 2,10 
9 13,0 4,40 2,20 
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Продовження табл. 4.8. 

10 13,5 4,50 2,25 
11 14,0 4,80 2,34 
12 14,5 4,92 2,36 
13 15,0 5,02 2,45 
14 15,5 5,30 2,56 
15 16,0 5,61 2,74 
16 16,5 5,90 2,79 
17 17,0 6,10 2,90 
18 17,5 6,26 3,00 
19 18,0 6,50 3,10 
20 18,5 6,70 3,30 
21 19,0 6,90 3,48 
22 19,5 7,10 3,67 
23 20,0 7,40 3,85 
24 20,5 7,60 3,90 
25 21,0 7,70 4,03 
26 21,5 7,90 4,10 
27 22,0 8,20 4,23 
28 22,5 8,40 4,30 
29 23,0 8,62 4,47 
30 23,5 8,78 4,66 

За даними, табл. 4.8. побудовано залежність швидкості повітряного 

потоку на вході та виході сепаратора від частоти струму, що подається на 

електродвигун приводу вентилятора (рис. 4.5). 

 Аналіз отриманих залежностей засвідчив наступне: 

- при лінійній зміні частоти струму, що живить електродвигун приводу 

вентилятора повітряного сепаратора, швидкість повітряного потоку 

змінюється майже лінійно, але не прямопропорційно; 

- швидкість повітря на вході у сепаратор менша на 90 %, ніж на виході із 

нього, незважаючи на те, що повітряний потік проходить через два 

сепарувальні канали та фільтрувальну секцію; 
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Рисунок 4.5. Залежність швидкості повітряного потоку від частоти  

струму, що подається на електродвигун приводу вентилятора 
 

- збільшення швидкості повітряного потоку на виході із 

пневмосепаратора відбувається внаслідок зменшення поперечного перерізу, 

що збільшує опір проходження повітряного потоку;  

- необхідна для ефективного сепарування швидкість повітряного потоку 

на вході в сепарувальний канал, яка повинна бути більшою 4,5 м/с, 

досягається при частоті струму 24 Гц. 

  

 
4.7.1. Результати визначення аеродинамічних властивостей 

 
 

 Дослідження аеродинамічних властивостей досліджуваних 

компонентів насіннєвої суміші проведено відповідно методики наведеної в 

п. 3.8. 

 Результати визначення аеродинамічних властивостей досліджуваних 

культур та їх важковідділюваних бур'янів подано в табл. 4.9. 

Гц., м/с 
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Таблиця 4.9. Аеродинамічні властивості досліджуваних культур та їх 

важковідділюваних бур'янів 

Швидкість 
повітряного 
потоку, м/с 

Коефіцієнт 
парусності, 
Кп 

№  Культура Частота 
струму, що 
подається на 
привід венти-
лятора, Гц 

від до від до 

Багаторічні  злакові  трави 

1 Костриця 
червона 

22…23 2,1 2,3 2,22 1,82 

2 Райграс 
пасовищний 

31 3 3,3 1,1 0,9 

3 Стоколос 
безостий 

20…24 2,3 2,7 1,85 1,34 

4 Костриця 
лучна 

20…23 2,2 2,7 2,03 1,34 

5 Канарник 
очеретяний 

19…22 2,2 2,5 2 1,57 

6 Костриця 
очеретяна 

22…23 2,5 2,8 1,56 1,25 

7 Грястиця 
збірна  

18…22 2,1 2,5 2,2 1,57 

Важковідділювані  бур'яни 

8 Медунка  21…23 2,1  2,3 2,22 1,82 
9 Пирій  18…24 2,1  2,8 2,24 1,26 
 

Проаналізувавши результати отриманих значень коефіцієнта 

парусності, можна зробити висновок, що його значення є дуже близьким для 

більшості досліджуваних культур та основних важковідділюваних бур'янів. 

Це підтверджує гіпотезу про неможливість їх ефективного розділення в 

повітряному потоці та доцільність інтенсифікації даного поцесу, 

використовуючи додатковий силовий вплив на насінини культури і бур'яну. 
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4.8. Результати визначення кутів повороту насінини в каналі 

пневмоелектросепаратора під дією електростатичного поля  

 

 

Кути повороту насіння райграсу пасовищного визначали відносно 

вертикальної та горизонтальної осей каналу пневмоелектросепаратора. 

Досліди проводили з насінням райграсу пасовищного. Кут повороту відносно 

вертикальної осі визначали згідно розробленої методики (див. п. 3.7.). 

Результати досліджень подано в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10. Визначення кута повороту насінин із зародком відносно 

вертикальної осі 

Із зародком 
Кут повороту, ϕ° 

№ 
досл. 

 
Культура 

 
U, кВ 

1 2 3 Середнє 
значення 

1 0,2 0 0 0 0 
2 0,3 2 3 1 2 
3 0,4 3 2 3 2,67 
4 0,5 5 4 6 5 
5 0,6 5 5 5 5 
6 0,7 7 6 7 6,7 
7 0,8 8 9 9 8,6 
8 0,9 9 8 9 8,7 
9 1 10 11 11 10,7 
10 1,1 10 10 10 10 
11 1,2 11 11 12 11,33 
12 1,3 12 13 12 12,33 
13 1,4 12 11 13 12 
14 1,5 12 12 12 12 
15 1,6 13 13 13 13 
16 1,7 13 12 14 13 
17 1,8 14 14 14 14 
18 1,9 14 13 14 13,67 
19 2 15 15 15 15 
20 2,1 16 15 15 15,33 
21 

 
Райграс 
пасовищний 

2,2 17 16 17 16,7 
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Продовження табл. 4.10. 

22 2,3 18 18 18 18 
23 2,4 20 19 19 19,33 
24 2,5 22 22 22 22 
25 2,6 26 25 26 25,67 
26 2,7 29 28 28 28,33 
27 2,8 30 31 30 30,33 
28 2,9 32 32 33 32,33 
29 

Райграс 
пасовищний 

3 35 36 37 36 
 

Отримані результати кута повороту відносно вертикальної осі графічно 

представлені на рис. 4.6. 

 

Рисунок 4.6. Зміна кута повороту насіння райграсу пасовищного, 

відносно вертикальної осі залежно від напруги електростатичного поля 

Максимальний кут обертання насінини із зародком складає 36˚ та 

досягається при напруженості електростатичного поля 3 кВ. Після цього 

насінина притягується до стінки каналу,  при контакті з ним розряджається та 

повертається у вихідне положення. Насінина без зародка не реагує на 

наявність електростатичного поля: не повертається та не притягується до 

стінки каналу 

 

ϕ,˚ 

U. кВ 
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Результати проведених досліджень з визначення кута повороту насіння 

відносно горизонтальної подані в табл. 4.11. 

Таблиця 4.11. Визначення кута повороту насінини із зародком відносно 

горизонтальної осі 

Із зародком 
Кут повороту 

 
№ 
досл. 

 
 

Культура 

 
U,  
кВ 1 2 3 Середнє 

значення 
1 1,1 0 0 0 0 
2 1,2 5 4 6 5 
3 1,3 5 5 5 5 
4 1,4 7 6 5 6 
5 1,5 7 7 6 6,67 
6 1,6 8 7 7 7,33 
7 1,7 9 10 8 9 
8 1,8 10 9 10 9,67 
9 1,9 12 11 12 11,7 
10 2 13 12 12 12,33 
11 2,1 14 15 14 14,33 
12 2,2 15 15 15 15 
13 2,3 15 16 15 15,33 
14 2,4 16 16 16 16 
15 2,5 17 16 17 16,67 
16 2,6 18 19 17 18 
17 2,7 19 19 19 19 
18 2,8 20 21 20 20,33 
19 2,9 22 21 21 21,33 
20 3 26 24 25 25 
21 3,1 28 26 29 27,67 
22 3,2 30 29 31 30 
23 3,3 33 31 32 32 
24 3,4 35 34 33 34 
25 

 
Райграс 
пасовищний 

3,5 38 37 35 36,67 
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Продовження табл. 4.11 

26 3,6 40 39 39 39,33 
27 3,7 42 41 42 41,7 
28 3,8 45 44 46 45 
29 3,9 46 45 45 45,33 
30 4 48 48 47 47,67 
31 4,1 50 50 49 49,7 
32 4,2 52 53 52 52,33 
33 4,3 54 54 53 53,67 
34 4,4 57 56 55 56 
35 4,5 60 59 58 59 
36 4,6 64 64 63 63,67 
37 4,7 67 68 66 67 
38 

 
Райграс 
пасовищний 

4,8 70 71 69 70 
 

Графічно результати досліджень, які наведені в табл. 4.15, представлені 

на рис. 4.7. 

 

 
Рисунок 4.7. Зміна кута повороту насіння райграсу пасовищного, 

відносно горизонтальної осі залежно від напруги  
електростатичного поля 

Максимальний кут обертання насінини із зародком відносно 

горизонтальної осі складає 70˚ та досягається при напруженості 

електростатичного поля 4,8 кВ. Подальше збільшення напруженості 

U. кВ 

φ,˚ 
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електростатичного поля не збільшує кут обертання. Насінина без зародка не 

реагує на електростатичне поле та не повертається.  

Обертання насіння на значний кут  відносно горизонтальної осі значно 

збільшує площу міделевого перерізу насінини, що є достатньо важливим 

фактором керування процесо пневмосепарування. 

Проведено також дослідження кутів повороту насіння бур'янів 

відносно горизонтальної та вертикальної. Передбачали, що кути обертання 

насінини культури та бур'янів мають різні значення при однаковій 

напруженості електростатичного поля. Встановлено, що насіння бурянів і 

насіння без зародків не реагують на електростатичне поле. 

 

4.9. Проведення багатофакторного експерименту 

4.9.1. Відділення насінин без зародків 

 

Визначення ефективності  пневмоелектросепарування насіння райграсу 

пасовищного проведено згідно розробленої методики (див. п. 3.9.). Реалізація 

багатофакторного планованого експерименту дозволила отримати фракції 

відсепарованого посівного матеріалу, з яких відібрано проби по 100 штук і 

визначено за допомогою рентгеноскопії кількість насінин без зародків. 

Результати досліджень подано в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12. Результати багатофакторного експерименту 

Кількість насінин із зародком, %  

повторність 

 
№  

 1  2  3 
Середнє 
значення 

1 90 89 88 89 
2 86 88 90 88 
3 96 95 94 95 
4 80 82 84 82 
5 86 87 88 87 
6 88 90 92 90 
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Опрацювання результатів проведення багатофакторного експерименту 

за допомогою програмного забезпечення Statistica 8.0 дозволило отримати 

рівняння регресії для вмісту якісних насінин у посівному матеріалі райграсу 

пасовищного: 

- у кодованих значеннях:  

К = 89,23 - 2,25 x1 + 0,5 x2 + 1 x3  - 3 x1 x2 - 2,5 x1 x3 + 0,5 x2 x3  – 

- 1,385 x1
2 - 1,154 x2

2 + 1,77 x3
2;                                                           (4.2) 

- у натуральних значеннях:  

К = 49,29 + 46,12Q + 14,02V - 114,41E - 1,38Q2 - 0,615V2 +  

+ 78,62E2 - 6QV - 16,6QE + 6,66VE.                                                       (4.3) 

Відтворюваність отриманих результатів експерименту перевірено за 

критерієм Кохрена. Згідно нього гіпотеза відтворюваності дослідів 

приймається, якщо розрахункове значення pG  критерію менше його 

табличного значення.  

Тобто:                              );;05,0( iTP fnGG £ ,                                      (4.4) 

де  0,05 – 5-ти відсотковий рівень значущості;  

 n – загальна кількість незалежних дисперсій (кількість дослідів);  

 if  – число ступенів вільності кожної з них.  

Продовження табл. 4.21 

7 96 96 96 96 
8 89 88 90 89 
9 90 91 89 91 
10 93 92 92 92 
11 94 88 88 90 
12 95 92 92 93 
13 88 89 90 89 
14 91 93 89 91 
15 90 89 91 90 
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Розрахунок значення критерію Кохрена виконано в програмному 

середовищі Microsoft Office Excel. Воно становить Gp = 0,31 (див. дод. Є ), що 

є меншим від його табличного значення [69], яке при n = 15 та f = 3 – 1 = 2 

рівне Gт  = 0,3346. Це свідчить про відтворюваність експерименту. 

Для отриманого рівняння (4.2) побудовано поверхні відгуку (рис. 4.8, 

рис. 4.9, рис. 4.10), за якими визначено оптимальні параметри сепарування. 

 Встановлено (рис. 4.8), що функція набуває максимального значення 

при Q  =  -  1, що в реальних величинах становить Q  =  2 кг/год. Вплив 

швидкості повітряного потоку V за таких умов сепарування максимальний 

при V = 1, або V = 5,5 м/с. В такому разі вміст якісних насінин К = 94…96 %. 

 

Рисунок 4.8. Поверхня відгуку К = f (Vп , Q)  

 Функція залежності вмісту якісних насінин від напруженості 

електростатичного поля Е та величини подачі насіння в сепарувальний канал 

Q, наведена на рис. 4.9. Вона набуває максимального значення при Q = - 1 та 

Е = 1, що в реальних величинах складає Q  =  2 кг/год, Е = 0,92 кВ/см. За 

такого режиму роботи сепаратора вміст якісних насінин досягав К = 

= 96…98 %. 
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Рисунок 4.9. Поверхня відгуку К = f (Е, Q) 

  

 

Рисунок 4.10. Поверхня відгуку К = f (Е, Vп), 

Функція К =  f  (Е,  Vп) набуває максимуму за максимальних значень 

регульованих параметрів E = 1 та V = 1, що в реальних величинах складала 

Е = 0,92 кВ/см та Vп = 5,5 м/с. При таких параметрах роботи сепаратора вміст 
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якісних насінин складав К = 92…94 %. Такий очищений посівний матеріал 

відповідав вимогам ДСТУ 7160:2010 «Насіння овочевих, баштанних, 

кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості. Технічні 

умови», згідно якого насіння злакових трав повинно мати вміст основної 

культури для репродукційного насіння 90…95 % і схожість 70…80 % (див. 

табл.1.2.). 

Перевірку на адекватність отриманих результатів виконували за 

критерієм Фішера, який становив Fр  = 1,21 (див. дод. Є ). Табличне значення 

критерію Фішера для нашого випадку  fad  = 15 – 3 – 1 = 11,  fy  = 15 · (3 – 1) = 

= 30, згідно [69] становитиме Fт  = 2,12. 

Отримане розрахункове значення критерію Фішера є меншим від 

табличного. На підставі цього можна стверджувати, що модель є адекватною. 

Отримані результати дозволили визначити оптимальні значення 

регульованих параметрів роботи пневмоелектричного сепаратора, за яких 

вдається отримувати найбільш якісний посівний матеріал. Зокрема, для 

забезпечення максимальної ефективності сепарування райграсу пасовищного 

необхідно забезпечити швидкість повітряного потоку Vп = 5,5 м/с, 

напруженість електростатичного поля в сепарувальному каналі Е = 

 = 0,92 кВ/см, подачу насіннєвої суміші в сепарувальний канал Q = 2 кг/год. 

 

4.9.2. Відділення насінин важковідділюваних бур’янів 
 

За методикою наведеною в п. 3.10, проведено багатофакторний 

експеримент з визначення оптимальних режимів для відділення 

важкорозділюваних домішок бур'янів. В процесі пневмоелектросепарування 

отримано фракції відсепарованого насіння. З них відбирали проби по 1000 

насінин, підраховували кількість насінин важковідділюваних бур’янів та 

визначали їх відсотковий вміст. Результати досліджень подано в табл. 4.13. 
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Таблиця 4.13. Результати багатофакторного експерименту 

 

 В результаті опрацювання отриманих даних багатофакторного 

експерименту і використання програмного забезпечення Statistica 8.0 

отримано рівняння регресії для вмісту насінин основної культури в 

посівному матеріалі райграсу пасовищного:  

- у кодованих значеннях:  

К = 97,45 + 0,0412x1  - 0,0425x2  - 0,5838 x3 + 0,4175 x1x2 + 

+ 0x1x3 + 0,1675x2x3  - 0,596x1
2 + 0,0717x2

2  - 0,0171x3
2;                      (4.5) 

- у натуральних значеннях:  

К = 91,54 + 4,21Q + 3,72V - 18,85E + 0,417Q2  - 0V2 +  

+ 7,444E2  -  1,192QV + 0,478QE - 0,228VE.                                         (4.6) 

Вміст основної культури в суміші, % 
повторність 

№ 
дослі

ду 1 2 3 
Середнє 
значення 

1 98 97 98 97,67 
2 97 96 97 96,67 
3 96 95 98 96,33 
4 95 97 99 97,00 
5 97 98 98 97,67 
6 98 99 97 98,00 
7 96 95 96 95,67 
8 94 96 98 96,00 
9 99 98 96 97,67 
10 98 97 98 97,67 
11 97 98 96 97,00 
12 98 96 99 97,67 
13 97 98 96 97,00 
14 98 99 95 97,33 
15 99 97 98 98,00 
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Відтворюваність результатів експерименту перевіряли за критерієм 

Кохрена. Гіпотеза відтворюваності дослідів приймалась, якщо розрахункове 

значення pG  критерію було менше його табличного значення. В нашому 

випадку розрахункове значення Gp = 0,173 (див. дод. Є ), що менше від 

табличного значення (Gт = 0,3346). Це свідчить про відтворюваність 

експерименту. 

Для рівняння (4.5) побудовано поверхні відгуку (рис. 4.11, рис. 4.12, 

рис. 4.13), за якими визначено оптимальні параметри процесу сепарування. 

 Функція К =  f  (Е,  Q) залежності вмісту у від сепарованому матеріалі 

насінин основної культури від напруженості електростатичного поля в каналі 

сепаратора та подачі насіннєвої суміші (рис. 4.11) набуває максимального 

значення при 0,4 >Q > - 0,4 та Е = - 1, що в натуральних величинах становить 

3,4  >Q > 2,6  кг/год та  Е =  0,85 кВ/см. За такого режиму роботи сепаратора 

вміст насінин основної культури досягав К = 97…98,2 %.  

 
Рисунок 4.11. Поверхня відгуку К = f (Е, Q) 

Функція К = f  (Q, V) залежності вмісту насінин основної культури від 

швидкості повітряного потоку в каналі сепаратора та подачі насіннєвої 

суміші ( рис. 4.12) набуває максимального значення при 0,2 > Q > - 0,2 та     

V = 0,8 … 1, що в натуральних величинах становить 3,2 >Q > 2,8  кг/год та      
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V = 6,2 … 6,5 м/с. За таких праметрів роботи сепаратора вміст насінин 

основної культури досягє К = 97,6 %. 

 
Рисунок 4.12. Поверхня відгуку К = f (Q, V) 

 
Рисунок 4.13. Поверхня відгуку К=f (Е, V) 

Функція К =  f  (Е,  V) залежності вмісту насінин основної культури від 

напруженості електростатичного поля та швидкості повітряного потоку в 

каналі сепаратора (рис. 4.13)  набуває максимального значення при Е = - 1 та 

V = - 1, що в натуральних величинах становить Е = 0,85 кВ/см  та V = 5,5 м/с. 
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За такого режиму роботи сепаратора вміст насінин основної культури 

досягав К = 98 %. 

При наведених параметрах роботи сепаратора вміст насінин основної 

культури складав К = 97…98,2 %, і відповідав вимогам ДСТУ 7160:2010 

«Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. 

Сортові та посівні якості. Технічні умови», згідно якого даний показник 

повинен становити  90…95 % (див. табл.1.2). 

Перевірку адекватності отриманих результатів виконано за критерієм 

Фішера. Він становив F = 0,877 (див. дод. Є ). Його табличне значення для 

даного випадку згідно [69] становитиме Fт = 2,12. Оскільки розрахункове 

значення критерію Фішера є меншим від табличного, то можна 

стверджувати, що дана модель є адекватною. 

Аналіз вище отриманих результатів дозволив визначити оптимальні 

значення регульованих параметрів роботи пневмоелектричного сепаратора, 

за яких отримується найбільш якісний посівний матеріал. Зокрема для 

забезпечення максимальної ефективності відділення від райграсу 

пасовищного важковідділюваних домішок необхідно забезпечити швидкість 

повітряного потоку Vп = 5,5…6,2 м/с, напруженість електростатичного поля в 

сепарувальному каналі Е = 0,85…0,92  кВ/см, подачу насіннєвої суміші Q = 

= 2 … 3,2 кг/год. 

 

4.9.3. Визначення ефективності пневмоелектричного сепарування 

 

Ефективність пневмоелектросепарування, яка полягала у визначенні 

різниці якісних насінин до і після очищення на удосконаленому зразку 

«Петкус - К 293», проводили на прикладі низки видів багаторічних злакових 

трав. режими обробки відповідали тим, які були оптимізовані шляхом 

проведення багатофакторного експерименту (п. 4.8.1). 
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Вміст у кожній із досліджуваних проб якісного (виповненого із 

зародками) та неякісного (щуплого без зародків) насіння визначали методом 

його рентгеноскопії (рис. 4.14). Результати визначення ефективності 

пневмоелектросепарування подано у табл. 4.14. 

 

Рисунок 4.14. Рентгеноскопія насіння костриці червоної після 

пневмоелектросепарування 

Це дозволило визначити вміст у кожній із досліджуваних проб якісного 

(виповненого із зародками) та неякісного (щуплого, без зародка) насіння 

(табл. 4.14).  

Таблиця 4.14. Результати пневмоелектросепарування насіння багаторічних 

злакових трав 

Кількість насінин із зародком,  
шт. / % 

Культура 

У вихідному 
матеріалі 

Після 
пневмоелектро-

сепарування 

До вихідного 
матеріалу, % 

1. Райграс пасовищний 813 / 81±2,3% 992 / 99±3,8% 18 
2. Костриця лучна 631 / 63±2,4% 962 / 96±2,1% 33 
3. Стоколос безостий 782 / 78±3,5% 843 / 84±3,4% 6 
4. Грястиця збірна 489 / 49±3% 978 / 98±1,3% 49 
5. Костриця очеретяна 922 / 92 ±2% 964 / 96±3% 4 
6. Костриця червона 833 / 83±1,5% 953 / 95±1,8% 12 
7. Канарник очеретяний 681 / 68±1% 982 / 98 30 

2 – неякісні  
без зародка  

 

1 – якісні  
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Аналіз даних, наведених в табл. 4.14,свідчить про неефективність 

традиційної технології післязбиральної обробки насіннєвого матеріалу 

досліджуваних трав, оскільки в ньому залишається значна кількість 

біологічно неповноцінних насінин без зародків. Найбільше таких 

зустрічається в грястиці збірної – 51 % від загальної кількості, а найменше у 

райграсу пасовищного – 19%. Деяку частину їх вдається відділити під час 

пневмосепарування. Проте їхній вміст залишається ще достатньо високим – 

від 15 до 35 %. Досягнути найбільшого ефекту можливо за рахунок введення 

у вертикальний канал пневмосепаратора, як додаткового робочого органу 

електричного поля. За рахунок його вибіркової дії на повноцінні насінини і 

насінини без зародку вдається майже повністю відділити одні від інших. За 

таких умов вдається суттєво підвищити якість посівного матеріалу трав, 

оскільки вміст в ньому неякісних насінин, за виключенням стоколосу 

безостого, не перевищує 5 %. 

Отримані результати дають підстави стверджувати про доцільність 

використання в технології підготовки дрібнонасіннєвих сумішей, особливо 

багаторічних злакових трав, пневмоелектросепараторів, в яких як додатковий 

робочий орген використовується електричне поле високої напруги. 

 

4.10. Перевірка теоретичної моделі сепарування 

 

Розрахункові траєкторії руху частинок насіннєвих сумішей (розділ 2.7) 

засвідчили, що відділення від насінин культури неякісних, біологічно 

неповноцінних насінин без зародків найефективніше проходить при Vп  = 

= 5 м/с а Fe = 2·10-6 H. За таких умов якісні насінини основної культури М1 ( 

f(m1, а1, в1, Le, Lc, Vп, Fe ) при Le > Lc > 0 ) і неякісні – без зародку М2 ( f(m2, а2, 

в2,  Le,  Lc,  Vп,, Fe ) при Le =  Lc =0 ) виносяться повітряним потоком вверх, а 

отже повинні потрапити у Ф2 і (або) в Ф3, тобто місткість 13 і (або) 14. 
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Бур’яни М3  ( f(m3, а3, в3, Le1, Lc1, Vп, Fe ) при Le > Lc > 0 ) і М4 ( f(m4, а4, в4, Le4, 

Lc4,  Vп,  Fe) ), які складають Ф1, мають падати вниз каналу 10 у місткість 12, 

(див. рис. 3.11). 

Перевірку математичної моделі руху насінин в пневмоелектричному 

каналі проведено порівнянням розрахункових і дослідних значень їх 

розділення. Для цього проведено сепарування в пневмоелектросепараторі за 

методикою, поданою в (розділі 3.6). У результаті сепарувальну суміш 

розділено на 3 фракції, з яких відібрано проби та визначено в кожній із них 

вміст якісного насіння.  

Порівняння результатів рентгеноскопії досліджуваних фракцій до і 

після пневмоелектросепарування засвідчило значний вплив даної обробки на 

підвищення якості насіння у Ф2 для всіх досліджуваних культур (табл. 4.15).  

Кількість якісного насіння з фракції Ф2, порівняно з вихідною 

сумішшю до сепарування, зросла від 6 % у стоколосу безостого до 73 % у 

костриці лучної. Для інших культур збільшення кількості таких насінин 

спостережено в межах 30…50 %. 

Таблиця 4.15. Результати пневмоелектросепарування насіння трав 

Режим 
роботи 

Фракціїнасіння зі 
зародком, шт. / % 

 

№ 

 

Культура 
Е, 
кB/
см 

Vпов
м/с Ф1 Ф2 Ф3 

Насіння зі 
зародком  у Ф2 

порівняно з 
вихідною 
сумішшю, 
± шт. / % 

1. Грястиця збірна 3,3 2,5 52 / 5 218 / 98 30 / 2 +74 / 50 % 
2. Костриця 

червона 
3,3 3,3 12 / 3 280 / 95 8 / 0,5 +31 / 12 % 

3. Стоколос 
безостий 

3,3 2,7 35 / 1 262 / 84 13 / 1 +26 / 6 % 

4. Костриця лучна 3,3 2,7 43 / 2 262 / 96 15 / 1 +173 / 73% 
5. Канарник 

очеретяний 
3,3 2,3 28 / 4 231 / 98 41 / 3 +27 / 30% 

6. Райграс 
пасовищний 

3,3 5,5 35 / 0 259 / 99 6 / 2 +103 / 47% 

7. Костриця 
очеретяна 

3,3 2,8 60 / 0 237 / 96 3 / 0 51 / 4% 
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Наведено один результат перевірки теоретичної моделі процесу 

пневмоелектросепарування на прикладі насіннєвої суміші райграсу 

пасовищного (рис. 4.15). 

 
Рисунок 4.15. Рентгеноскопія насінин райграсу  

пасовищного фракції Ф2  

Вміст якісних насінин у фракції Ф1 незначний, не перевищує для 

даного режиму роботи, 5 %, що підтверджує рентгеноскопія зразка рис. 4.16. 

 
Рисунок 4.16. Рентгеноскопія райграсу  

пасовищного фракці Ф1  

1 – якісні  
 

 

1 – якісні  

 

 

2 – неякісні  
 

 

 



133 
 

Кількість якісного насіння у фракції Ф3 не перевищує 5 %, підтверджує 

рентгеноскопія фракції зразка. 

 
Рисунок 4.17. Рентгеноскопія райграсу  

пасовищного фракці Ф3  

За даними наведеними на рис. 4.14…4.16, встановлено, що основна 

маса якісного насіння 97…99 % потрапила у фракцію Ф2. Неякісні насінини 

без зародка потрапили у фракцію Ф3 та Ф1. 

Отримані дані підтверджують результати теоретичної моделі процесу 

пневмоелектросепарування. 
 

 

Висновки за розділом 

 

1. Для встановлення можливості відділення бур’янів та насінин без 

зародків за фізико-механічними показниками з насіннєвих сумішей 

багаторічних трав досліджено значення їх коефіцієнтів та кутів тертя за 

удосконаленими методиками на новітньому цифровому лабораторному 

обладнанні. Отримані результати дозволили стверджувати про неможливість 

відділення з них на досліджуваних фрикційних поверхнях (склі, сталі, мідній 

1 – якісні  

 

2 – неякісні  
без зародка 
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фользі) найпоширенішого засмічувача – пирію повзучого та біологічно 

неповноцінних насінин без зародків. 

2. Результатами рентгеноскопії насіння багаторічних злакових трав, яке 

пройшло всі етапи післязбиральної обробки, встановлено неефективність 

його очистки на існуючих насіннєочисних машинах, оскільки в ньому 

залишається 36,5…40 % насіння бурянів та 8…51 % насінин без зародків. 

3. Результативність післязбиральної обробки насіннєвого матеріалу 

трав підвищується пневмоелектросепаруванням на удосконаленому 

сепараторі К-293, в якому у вертикальному повітряному каналі, як 

додатковий робочий орган, використовується електростатичне поле. 

4. На основі дослідження компонентів насіннєвої суміші райграсу 

пасовищного встановлено, що накладання електростатичного поля в каналі 

пневмоелектросепаратора  призводить до збільшення різниці їх критичних 

швидкостей витання. За таких умов  для якісних насінин даний показник 

становить Vпкр = 3…3,3 м/с, біологічно неповноцінних (без зародків) Vпкр = 

= 1,4…1,7 м/с, його основного засмічувача – пирію повзучого Vпкр = 

= 4,1…4,4 м/с. 

5. На основі математичного планування багатофакторного 

експерименту та його реалізації обґрунтовано оптимальні режими 

сепарування: для відділення насінин бур’янів – Vп = 5,5…6,2 м/с, Е =  

= 0,85…0,92 кВ/см, Q = 2 …3,2 кг/год., для біологічно неповноцінних без 

зародків насінин – Vп = 5,5 м/с, Е = 0,92 кВ/см, Q = 2 кг/год. За таких значень 

параметрів роботи сепаратора вміст неякісних насінин не перевищує 5 %, що 

відповідає вимогам стандарту. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ВИПРОБУВАНЬ І  

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПНЕВМОЕЛЕКТРОСЕПАРУВАННЯ  

5.1. Виробничі випробування пневмоелектросепаратора для 

додаткового очищення насіння дрібнонасіннєвих сумішей 

 

Виробничі випробування експериментального зразка сепаратора для 

додаткового очищення насіння злакових трав проведено на Буковинській 

державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії 

аграрних наук України, в Інституті сільського господарства Карпатського 

регіону НААНУ та в насіннєвому господарстві «Сяйво-Стрий». 

Підтвердженням цього є акти впровадження результатів науково-

дослідної роботи в даних наукових і виробничих закладах (Додаток  Е). 

Використовуючи даний пневмоелектросепаратор було проведено 

додаткове очищення насіння злакових трав: грястиці збірної, костриці 

червоної, костриці лучної, костриці очеретяної, стоколосу безостого, 

канарника очеретяного та райграсу високого. Виробничими випробуваннями 

на Буковинській державній сільськогосподарській дослідній станції 

встановлено, що вміст некондиційних насінин в посівному матеріалі 

знизився з 40 % … 60 % до 5…15 %.  

В результаті виробничої перевірки пневмоелектросепарування в 

Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААНУ вихід 

кондиційного насіння за один прохід складав 72…86 %.  

Впровадження даного сепаратора у технологію підготовки насіння 

злакових трав дозволяло зменшити вміст неякісних насінин в насіннєвому 

матеріалі з 18...35 % до 5…12 %.  
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 Виробнича перевірка ''Пневматичного сепаратора дрібнонасіннєвих 

сумішей'' в насінницькому ФГ “Сяйво-Стрий” включала проведення 

додаткового сепарування насіння злакових трав грястиці збірної, райграсу 

пасовищного, костриці лучної, яке пройшло повний цикл післязбиральної 

обробки. Зразки насіння оброблюваних культур містили значну кількість 

нежиттєздатних насінин (без зародка): грястиця збірна – 25%; райграс 

пасовищний – 28 %; костриця лучна – 33%. 

За рахунок додаткової обробки насіння злакових трав на 

пневмоелектричному сепараторі вміст некондиційних насінин в 

отримуваному посівному матеріалі зменшився з 25% до 3 % в грястиці 

збірній, з 28 % до 2 % в райграсі пасовищному та з 33 % до 4 % в костриці 

лучній. Вихід посівного матеріалу з вихідної суміші оброблюваного насіння 

становив відповідно 69 %, 70,3 % і 62,7 %. 

Узагальнюючи результати виробничих випробувань можна 

стверджувати, що удосконалений нами пневмоелектричний сепаратор для 

додаткового очищення насіння злакових трав забезпечує відокремлення 

більшості некондиційних насінин (насінин без зародка) та 

важковідділюваних домішок бур'янів. 

У зв’язку з цим розроблений пневмоелектричний сепаратор доцільно 

використовувати в технології післязбиральної обробки насіння злакових трав 

у спеціалізованих господарствах, які займаються первинним насінництвом. 
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5.2. Економічна ефективність сепарування насіння 

5.2.1. Вихідні дані для розрахунку 

 

Економічна ефективність виробництва насіння сільськогосподарських 

культур в значній мірі визначається засміченістю його бур’янами і посівними 

якостями. Тому для підготовки насіннєвого матеріалу необхідно 

використовувати машини, які дозволяють проводити не тільки очищення 

насіння від домішок, але й підвищують його посівні та урожайні якості. 

Очікувана економічна ефективність використання сепаратора можлива при 

збільшенні виходу насіння високого класу. 

Для порівняння економічної ефективності роботи сепаратора базовими 

є показники якості насіння, яке пройшло обробку за існуючою технологією. 

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності грунтуються на 

результатах контролю якості обробленого насіння. Згідно ДСТУ 7160:2010 

«Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. 

Сортові та посівні якості. Технiчнi умови» схожість насіння багаторічних 

трав 1-3 репродукції повинна бути не нижча 80 %.  

При додатковій обробці насіння на сепараторі можливо з насіннєвої 

суміші відібрати до 70 % насіння, яке має схожість понад 95 %, що відповідає 

вимогам стандарту для елітного насіння багаторічних злакових трав, або до 

40 % насіння, зі схожістю понад 90 %, що відповідає показникам насіння 

супереліти. 

Закупівельна ціна насіння багаторічних злакових трав (ціни 2014 року) 

складає: 

Насіння еліти : Цне = 28000….35000 грн/т; 

Насіння супереліти: Цнс = 40000….50000 грн/т; 

Насіння 1-3 репродукції: Цн1-3 = 12000….17000 грн/т. 
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На сьогодні сільськогосподарські товаровиробники, за наявних засобів 

обробки насіння, отримують із вирощеного райграсу пасовищного насіння 1-

3 репродукції. Додаткова обробка насіння на пневмоелектричному сепараторі 

дозволяє довести насіннєвий матеріал до вимог еліти і супереліти, а вартість 

його зросте відповідно на 60 % і 70 %. 

Для розрахунку економічної ефективності сепаратора приймаємо, що 

для забезпечення посіву 100 га багаторічних трав необхідно 400 …600 кг 

насіння високої якості. Для отримання такої кількості насіння відповідної 

якості через сепаратор із продуктивністю Q = 3 кг/год необхідно пропустити 

наступну кількість вихідного матеріалу Км: 

l
SН

К в
м

×
= , кг;                                            (6.1) 

де  Нв – норма висіву, кг/га; S – площа сівби, га; l – вихід класового 

насіння, %. 

Для сепарації елітного насіння: 

14,857
7,0

1006 =×=меК  кг. 

Для сепарації суперелітного насіння: 

1500
4,0

1006 =×=мсК  кг. 

Орієнтовна вартість сепаратора складає Вс = 15000 грн. Сепарація 

насіння здійснюється в одну зміну (8 годин). Установку обслуговує один 

оператор 5 розряду. 
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5.2.2. Розрахунок економічної ефективності сепарування  

насіння багаторічних трав  

 

Загальну кількість годин роботи сепаратора протягом року визначено 

за формулою: 

Q
Кn м

p = , год.                                               (6.2) 

Для елітного насіння: 

7,285
3
14,857

==pеn  год. 

Для суперелітного насіння: 

500
3

1500
==pсn  год. 

Необхідна кількість змін для сепарування визначається за формулою: 

8
р

зм

п
n = .                                                    (6.3) 

Для елітного насіння: 

7,35
8

7,285
==змеn зм. 

Приймаємо 36 змін. 

Для суперелітного насіння: 

5,62
8

500
==змсn  зм.  

Приймаємо 63 зміни. 

Визначимо затрати на сепарування 1 кг насіння райграсу: 

- заробітна плата: 

м

Тзм
п К

СпЗ ×
= , грн./кг.                                     (6.4) 

де  СТ – тарифна ставка оператора, (СТ = 5,5 грн/год). 
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Для елітного насіння: 

23,0
14,857
5,536
=

×
=пеЗ  грн/кг. 

Для суперелітного насіння: 

23,0
1500

5,563
=

×
=псЗ  грн/кг. 

- амортизаційні відрахування: 

м

с
в К

ВА ×
=

12,0
, грн/кг.                                       (6.5) 

Для елітного насіння: 

1,2
14,857

1500012,0
=

×
=вА  грн/кг. 

Для суперелітного насіння: 

2,1
1500

1500012,0
=

×
=всА  грн/кг. 

- відрахування на технічне обслуговування і поточний ремонт 

сепаратора: 

м

с
p К

ВT ×
=

09,0
 грн/кг.                                           (6.6) 

Для елітного насіння: 

57,1
14,857

1500009,0
=

×
=pеT  грн/кг. 

Для суперелітного насіння: 

9,0
1500

1500009,0
=

×
=pсT  грн/кг. 

- затрати на електроенергію: 

Q
РkC ел

e

×
= , грн/кг.                                      (6.7) 

де kел – вартість 1 кВт/год, (kел = 1,44 грн). 
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Р – потужність сепаратора, (Р = 0,4 кВт/год). 

288,0
2

4,044,1
=

×
=eC  грн/кг. 

Сумарні затрати в гривнях на сепарування 1 кг насіння: 

∑З = Зп + Ав + Тр + Сел, грн/кг.                              (6.8) 

Для елітного насіння: 

2,4288,057,11,223,0 =+++=å еЗ  грн/кг. 

Для суперелітного насіння: 

62,2288,09,02,1231,0 =+++=å еЗ  грн/кг. 

Затрати на отримання 1 кг кондиційного насіння: 

l
å=

З
Зк , грн/кг.                                            (6.9) 

Для елітного насіння: 

6
7,0
2,4
==кеЗ  грн/кг. 

Для суперелітного насіння: 

55,6
4,0
62,2

==ксЗ  грн/кг. 

Очікуваний річний економічний ефект визначаємо за формулою: 

Ео = Км · (Цні – Цн 1-3 ) – Км · Зн , грн.                          (6.10) 

Для елітного насіння: 

7,10285614,857)1735(14,857 =×--×=оеЕ  грн. 

Для суперелітного насіння:  

3967555,61500)1750(1500 =×--×=осЕ  грн. 

Ефект, від обробки 1 кг насіння визначаємо: 

н

о
кг К

ЕE = , грн/кг.                                         (6.11) 

Для елітного насіння:  

12
14,857

7,10285
==кгеЕ  грн/кг.  



142 
 

Для суперелітного насіння:  

45,26
1500
39675

==кгсЕ  грн/кг.  

Термін окупності сепаратора складає: 

о

с
о Е

ВТ = , роки.                                         (6.12) 

Для елітного насіння:  

45,1
7,10285

15000
==оеТ  роки. 

Для суперелітного насіння: 

38,0
39672
15000

==осТ  роки. 

 

 

Висновки за розділом 

 

1. Економічний ефект від використання удосконаленого 

пневмоелектросепаратора в технології підготовки насіння злакових 

багаторічних кормових трав становить 12 грн/кг при виході елітного насіння 

і 26,45 грн/кг для суперелітного насіння. 

2. Річний економічний ефект від використання пневмоелектро-

сепаратора становитиме для елітного насіння 10285,7 грн, а для 

суперелітного – 39675 грн. 

3. Термін окупності пневмоелектросеператора становитиме для 

елітного насіння 1,45 р, для суперелітного – 0,38 р.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій виконано 

теоретичне узагальнення й подано новий розв’язок актуальної науково-

практичної задачі з обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

та режимів пневмоелектросепарування дрібнонасіннєвих сумішей. Під час 

виконання дисертаційної роботи одержано такі підсумкові висновки та 

практичні результати: 

1. З’ясовано, що призначений для посіву насіннєвий матеріал 

багаторічних злакових трав, його показники якості не відповідають ДСТУ 

7160:2010 ’’Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних 

культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови’’, через значний вміст у 

ньому домішок бур’янів та насіння без зародків. Аналіз зразків, які пройшли 

весь цикл післязбиральної обробки, засвідчив, що їх вміст становив, 

відповідно, 17…52 % (4000…12000 шт/кг). Це підтверджує необхідність його 

додаткового очищення та удосконалення конструкцій сепараторів для 

післязбиральної обробки. Одним із перспективних шляхів підвищення якості 

посівного матеріалу є використання пневмоелектросепараторів з 

обґрунтованою конструктивно-технологічною схемою та режимами обробки. 

2. Теоретично досліджено траєкторії переміщення частинок 

компонентів насіннєвої суміші еліпсоїдної форми та розроблено математичну 

модель їх орієнтації в пневмоелектричному каналі, яка дала можливість 

розрахувати координати траєкторії їх руху в будь-який момент часу. 

Встановлено, що на траєкторії переміщення сепарувальних частинок суттєво 

впливають регульовані параметри пневмоелектросепарування: швидкість 

повітряного потоку Vп у каналі, сила електростатичного поля Fe. Аналіз 

отриманих траєкторій руху виявив, що ефективне відділення домішок 

бур’янів від основної культури забезпечується за таких значень регульованих 

параметрів: Vп  = 5 м/с та Fe = 2…3·10-6 H. 
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3. Встановлено геометричні розміри робочої частини 

пневмоелектричного каналу, за яких досягається ефективне розділення 

компонентів дрібнонасіннєвої суміші: ширина каналу В = 0,06 м; його 

довжина L = 0,9 м; відстань від основи каналу до місця подачі вихідної 

суміші L1 = 0,45 м. 

4. На основі дослідження компонентів насіннєвої суміші райграсу 

пасовищного встановлено, що накладання електростатичного поля в каналі 

пневмоелектросепаратора  призводить до збільшення різниці їх критичних 

швидкостей витання. За таких умов  для якісних насінин даний показник 

становить Vпкр = 3…3,3 м/с, біологічно неповноцінних (без зародків) Vпкр = 

= 1,4…1,7 м/с, його основного засмічувача – пирію повзучого Vпкр = 

= 4,1…4,4 м/с. 

5. На основі математичного планування багатофакторного 

експерименту та його реалізації обґрунтовано оптимальні режими 

сепарування: для відділення насінин бур’янів – Vп = 5,5…6,2 м/с, Е =  

= 0,85…0,92 кВ/см, Q = 2 …3,2 кг/год., для біологічно неповноцінних без 

зародків насінин – Vп = 5,5 м/с, Е = 0,92 кВ/см, Q = 2 кг/год. За таких значень 

параметрів роботи сепаратора вміст неякісних насінин не перевищує 5 %, що 

відповідає вимогам стандарту. 

6. Випробування розробленого пневмоелектросепаратора на базі 

Чернівецького інституту агропромислового розвитку, Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону України НААН засвідчили, що сепаратор 

зменшує вміст неякісних насінин для окремих культур із 40…60 % до 

5...15 %. 

7. Економічний ефект використання удосконаленого пневмоелектро-

сепаратора в технології підготовки насіння злакових багаторічних кормових 

трав становить 26,45 грн/кг (у цінах 2014 р.). 
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ДОДАТОК А 
 

ПРОГРАМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
ЧАСТИНКИ ЕЛІПСОЇДНОЇ ФОРМИ В ПНЕВМОЕЛЕКТРИЧНОМУ 

КАНАЛІ СЕПАРАТОРА  
У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

 

ПРОГРАМА 1 
 

function [q1,q2]=powit_2(ro,ro2,a,b,Vp) 
global  g a1  m b1 V k  Fe IH  Le Lc   
 a1=a;b1=b; V=Vp; 
 d1=a/3; h1=b/3; 
 y2=b/2;  f=0.15; Le=0.7*b; Fe=0.000002; 
k=0.5; g=9.81; o1=0.7; 
y1=ro*b*a^2+(ro2-ro)*h1*d1^2; 
m=4*pi/3*y1; Ymax=0.9;  
Lc=(ro2-ro)*h1*d1^2*y2/y1 
 I1=4*pi*ro*b*a^2*(Lc^2+0.2*(a^2+b^2)); 
  I2=4*pi*(ro2-ro)*d1*h1^2*((y2-Lc)^2+0.2*(d1^2+h1^2)); 
IH=I1+I2; 
  t=0;   i=0;  
xo=0.06; yo=0.45;Vx=0; Vy=0; fi=0; om=0; x2=0.45; 
u1=[xo,Vx,yo,Vy,fi,om]; h=0.002;  
n1=or(x2>Ymax,x2<a); 
while n1==0 
    i=i+1; w=u1; tt(i)=t; u(i,:)=u1; 
    k1=h*d(u1);  t=t+h/2; 
    u1=w+k1/2;  k2=h*d(u1); 
    u1=w+k2/2; 
    k3=h*d(u1); t=t+h/2; u1=w+k3; 
    k4=h*d(u1); 
 u1=w+(k1+2*(k2+k3)+k4)/6 ; 
 xc=u1(1); 
 yc=u1(3); fi=u1(5); 
 c1=cos(fi); s1=sin(fi); 
 A=(s1/b)^2+(c1/a)^2; 
 B=((Lc+xc*c1)/b^2-xc*c1/a^2)*s1; 
 C=((xc*c1+Lc)/b)^2+(xc*c1/a)^2-1; 
D=(B/A)^2-C/A;  
 if D>=0 
  yk=yc+B/A; 
  Vxo=u1(2); 
  ; Vyo=u1(4); omo=u1(6); 
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  Продовження дод. А 
Vkx=Vxo-omo*(yk-yc); 
  Vky=Vyo-omo*xc; 
  dd=yk-yc+f*xc; 
  dt=IH+m*dd*(yk-yc); 
  d1=IH*omo+m*dd*(Vxo-o1*Vkx); 
  d2=(IH*omo+m*Vxo*dd)*(yk-yc)-IH*o1*Vkx; 
  om1=d1/dt; Vx1=d2/dt;  
  Vy1=Vyo+f*(Vx1-Vxo); 
  u1=[xc,Vx1,yc,Vy1,fi,om1]; 
 end 
   if i=2000 
       break 
   end 
x2=u1(3); 
n1=or(x2>Ymax,x2<a); 
end 
i 
q1=tt; q2=u; 
    function ft=d(u1) 
global m  g  a1 b1 V k  Fe IH Lc Le 
vx=u1(2); f0=u1(5); vy=u1(4); om=u1(6); 
 s=sin(f0); c=cos(f0);  
 A1=pi*a1^2*b1/sqrt((a1*c)^2+(b1*s)^2); 
 A2=pi*a1^2*b1/sqrt((a1*s)^2+(b1*c)^2); 
 Af=pi*a1*b1*k*Lc; H=pi*a1*b1*(4*Lc^2+b1^2)/4; 
f1=vx; 
f4=-g+(k*(V-vy)*A1-om*Af*c)/m; 
f2=(-Fe-k*vx*A2+om*Af*s)/m; 
f3=vy; f5=om; 
f6=(k*(((V-vy)*A1*c-vx*s*A2)*Lc-om*H)-Fe*Le*s)/IH; 
ft=[f1,f2,f3,f4,f5,f6]; 

 

ПРОГРАМА 2 
function powit_1 
clc; 
a=0.0007; b=0.0025; ro=800; ro2=1400; Vp=5; 
[t1,z1]=powit_2(ro,ro2,a,b,Vp);  
a=0.0007; b=0.0025; ro=800; ro2=1000; Vp=5; 
[t2,z2]=powit_2(ro,ro2,a,b,Vp); 
ro2=1200 
[t3,z3]=powit_2(ro,ro2,a,b,Vp); 
ro2=900 
[t4,z4]=powit_2(ro,ro2,a,b,Vp); 
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Продовження дод. А 
 figure 
grid off 
hold on 
plot(t1,z1(:,1),t2,z2(:,1),t3,z3(:,1),t4,z4(:,1)); 
hold off 
grid on; 
 figure 
grid off 
hold on 
plot(t1,z1(:,2),t2,z2(:,2),t3,z3(:,2),t4,z4(:,2)); 
hold off 
grid on; figure 
grid off 
hold on 
plot(t1,z1(:,3),t2,z2(:,3),t3,z3(:,3),t4,z4(:,3)); 
hold off 
grid on; figure 
grid off 
hold on 
plot(t1,z1(:,4),t2,z2(:,4),t3,z3(:,4),t4,z4(:,4)); 
hold off 
grid on; figure 
grid off 
hold on 
plot(t1,z1(:,5),t2,z2(:,5),t3,z3(:,5),t4,z4(:,5)); 
hold off 
grid on; figure 
grid off 
hold on 
plot(t1,z1(:,6),t2,z2(:,6),t3,z3(:,6),t4,z4(:,6)); 
hold off 
grid on; 
x1=z1(:,1); x2=z2(:,1);x3=z3(:,1);x4=z4(:,1); 
y1=z1(:,3); y2=z2(:,3);y3=z3(:,3);y4=z4(:,3); 
figure 
grid off 
hold on 
plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4); 
hold off 
grid on; 
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ДОДАТОК Б 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕТВОРЮВАЧА  

ЧАСТОТИ СТРУМУ АСF 110 

Напруга живлення, Uвх 220 В+10%-15% Живлення 
Частота живлення  45-66 Гц  
Вихідна напруга 0- Uвх 
Вихідна частота 1-800 Гц 
Похибка частоти 0,05 Гц 

Вид модуляції Вектор напруги 

 
 

Вхід 

Підключення двигуна Стандартний двигун 
220/380 В підключення 
трикутником 

Характеристика U/r Лінійна (пропорційна) 
Квадратична 

Частота керування 
силовими модулями 

3-6-9-12 кГц 

 
Система керування 

 
 

Встановлення швидкості 
обертання 

Аналоговий вхід, 
цифровий вхід, панель 
керування,потенціометр 
Роздільна здатність 
0,1% 

Аналоговий вхід 1 аналоговий вхід 
-режим напруги 2-10 В 
режим струму 4-20 мА 

Цифровий вхід 6 розділених цифрових 
входів 
активний рівень: 0 В; 
неактивний стан: 5-24 В. 

 
 
 

Входи / виходи 
керування 

Аналоговий вихід з 
відкритим колектором 

1 аналоговий вихід 
-режим напруги: 0-10 В 
навантажувальна 
здатність виходу з 
відкритим колектором  
до 2А/24В. 

Захист -По струму споживання 
двигуна; 
-від короткого замикання 
на землю; 
-від міжфазного замикання; 
-від перевищення вхідної 
напруги; 
-від перегріву ; 
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ДОДАТОК В 

БАЗОВА СХЕМА З'ЄДНАНЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА  

ЧАСТОТИ СТРУМУ АСF 110 

 

 

 

 



164 
 

 ДОДАТОК Г 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕНТГЕНОСКОПІЇ ДО СЕПАРУВАННЯ 

 
РЕЗУЛЬТАТИ РЕНТГЕНОСКОПІЇ ПІСЛЯ СЕПАРУВАННЯ 

 

2 – неякісні  
без зародка 

 

1 – якісні  
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Продовження дод. Г 
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Продовження дод. Г 
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ДОДАТОК Д 

ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 
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ДОДАТОК Е 
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Продовження дод. Е 
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Продовження дод. Е 

 

 
 



171 
 



172 
 

 ДОДАТОК Є 

ТАБЛИЦЯ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БАГАТОФАКТОРГОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (БЕЗ ЗАРОДКА) 

Фактори Середнє Крок 1фактор 2фактор 3фактор       yсер su2       
1 2 1 -1 -1 0 90 89 88 89,00 1,0000   86,4416 6,5454 
2 5 0,5 1 -1 0 86 88 90 88,00 4,0000   87,9416 0,0034 
3 0,77 0,15 -1 1 0 96 95 94 95,00 1,0000   93,4416 2,4286 

      1 1 0 80 82 84 82,00 4,0000   82,9416 0,8866 
      -1 0 -1 86 87 88 87,00 1,0000   88,3644 1,8616 
Коефіцієнти 
кодовані     1 0 -1 88 90 92 90,00 4,0000   88,8644 1,2896 
b0 89,23   -1 0 1 96 96 96 96,00 0,0000   95,3644 0,4040 
b1 -2,25   1 0 1 89 88 90 89,00 1,0000   85,8644 9,8320 
b2 0,5   0 -1 -1 90 91 89 90,00 1,0000   89,8452 0,0240 
b3 1   0 1 -1 93 92 92 92,33 0,3333   89,8452 6,1908 
b11 -1,3846   0 -1 1 94 88 88 90,00 12,0000   90,8452 0,7144 
b22 -0,1538   0 1 1 95 92 92 93,00 3,0000   92,8452 0,0240 
b33 1,769   0 0 0 88 89 90 89,00 1,0000   89,23 0,0529 
b12 -3   0 0 0 91 93 89 91,00 4,0000   89,23 3,1329 
b13 -2,5   0 0 0 90 89 91 90,00 1,0000   89,23 0,5929 
b23 0,5               1351,333 38,333   Дис адек 3,0893 

                  
Кое 
Кохр 0,3130   Кр Фіш 1,2088 

                  
Дис 
відтв 2,5556       
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Продовження дод. Є 

ТАБЛИЦЯ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БАГАТОФАКТОРГОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (БУР'ЯНИ) 

Фактори Середнє Крок 1фактор 2фактор 3фактор       yсер su2       
1 3 1 -1 -1 0 98 97 98 97,67 0,3333   97,2728 0,1551 
2 6 0,5 1 -1 0 97 96 97 96,67 0,3333   98,5472 3,5364 
3 1 0,15 -1 1 0 96 95 98 96,33 2,3333   98,3798 4,1880 

      1 1 0 95 97 99 97,00 4,0000   97,2702 0,0730 
      -1 0 -1 97 98 98 97,67 0,3333   98,6493 0,9656 
Коефіцієнти 
кодовані     1 0 -1 

98 99 97 
98,00 1,0000   98,5883 0,3461 

b0 97,45   -1 0 1 96 95 96 95,67 0,3333   97,3383 2,7944 
b1 0,0412   1 0 1 94 96 98 96,00 4,0000   97,5641 2,4464 
b2 -0,0425   0 -1 -1 99 98 96 97,67 2,3333   98,2267 0,3136 
b3 -0,5838   0 1 -1 98 97 98 97,67 0,3333   98,1759 0,2593 
b11 0,4175   0 -1 1 97 98 96 97,00 1,0000   97,0933 0,0087 
b22 0   0 1 1 98 96 99 97,67 2,3333   96,9741 0,4796 
b33 0,1675   0 0 0 97 98 96 97,00 1,0000   97,45 0,2025 
b12 -0,596   0 0 0 98 99 95 97,33 4,3333   97,45 0,0136 
b13 0,0717   0 0 0 99 97 98 98,00 1,0000   97,45 0,3025 
b23 -0,0171               1457,333 25,000   Дис адек 1,4622 
                  Кое Кохр 0,1733   Кр Фіш 0,8773 
                  Дис відтв 1,6667       
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця для визначення коефіцієнта зовнішнього тертя насіння райграсу 
пасовищного по досліджуваній поверхні-сталі 

№ 
досл. 

Сила необхідна 
для переміщення 
зразка , Н 

Коеф. 
тертя 

Сер.  
коеф  
тертя 

0 0,00 0,00 0,26 
1 0,00 0,00  
2 0,36 0,01   
3 0,78 0,03   
4 1,13 0,04   
5 1,39 0,05   
6 1,63 0,06   
7 1,85 0,07   
8 2,06 0,07   
9 2,20 0,08   

10 2,36 0,08   
11 2,58 0,09   
12 2,75 0,10   
13 2,93 0,10   
14 3,08 0,11   
15 3,22 0,11   
16 3,35 0,12   
17 3,48 0,12   
18 3,60 0,13   
19 3,71 0,13   
20 3,83 0,14   
21 3,90 0,14   
22 4,03 0,14   
23 4,10 0,15   
24 4,17 0,15   
25 4,20 0,15   
26 4,29 0,15   
27 4,39 0,16   
28 4,49 0,16   
29 4,57 0,16   
30 4,64 0,16   
31 4,67 0,17   
32 4,74 0,17   
33 4,81 0,17   
34 4,88 0,17   
35 4,99 0,18   
36 5,08 0,18   
37 5,13 0,18   

 

38 5,20 0,18   
39 5,26 0,19   
40 5,31 0,19   
41 5,39 0,19   
42 5,43 0,19   
43 5,50 0,19   
44 5,57 0,20   
45 5,57 0,20   
46 5,64 0,20   
47 5,73 0,20   
48 5,80 0,21   
49 5,82 0,21   
50 5,87 0,21   
51 5,93 0,21   
52 5,97 0,21   
53 5,95 0,21   
54 5,96 0,21   
55 6,02 0,21   
56 6,02 0,21   
57 6,07 0,21   
58 6,11 0,22   
59 6,14 0,22   
60 6,18 0,22   
61 6,22 0,22   
62 6,22 0,22   
63 6,25 0,22   
64 6,29 0,22   
65 6,33 0,22   
66 6,39 0,23   
67 6,40 0,23   
68 6,41 0,23   
69 6,45 0,23   
70 6,48 0,23   
71 6,51 0,23   
72 6,57 0,23   
73 6,57 0,23   
74 6,53 0,23   
75 6,59 0,23   
76 6,60 0,23   
77 6,67 0,24   
78 6,64 0,23   
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79 6,62 0,23   
80 6,59 0,23   
81 6,60 0,23   
82 6,64 0,24   
83 6,70 0,24   
84 6,73 0,24   
85 6,70 0,24   
86 6,75 0,24   
87 6,73 0,24   
88 6,75 0,24   
89 6,75 0,24   
90 6,71 0,24   
91 6,72 0,24   
92 6,73 0,24   
93 6,74 0,24   
94 6,79 0,24   
95 6,85 0,24   
96 6,90 0,24   
97 6,97 0,25   
98 7,00 0,25   
99 7,01 0,25   

100 7,01 0,25   
101 7,01 0,25   
102 7,02 0,25   
103 7,01 0,25   
104 6,99 0,25   
105 6,99 0,25   
106 7,00 0,25   
107 7,02 0,25   
108 7,04 0,25   
109 7,06 0,25   
110 7,07 0,25   
111 7,10 0,25   
112 7,14 0,25   
113 7,14 0,25   
114 7,11 0,25   
115 7,14 0,25   
116 7,14 0,25   
117 7,18 0,25   
118 7,16 0,25   
119 7,19 0,25   
120 7,17 0,25   
121 7,16 0,25   

 

Продовження дод. Ж 

122 7,16 0,25   
123 7,19 0,25   
124 7,18 0,25   
125 7,22 0,26   
126 7,25 0,26   
127 7,32 0,26   
128 7,35 0,26   
129 7,37 0,26   
130 7,37 0,26   
131 7,34 0,26   
132 7,32 0,26   
133 7,30 0,26   
134 7,31 0,26   
135 7,32 0,26   
136 7,34 0,26   
137 7,31 0,26   
138 7,28 0,26   
139 7,22 0,26   
140 7,24 0,26   
141 7,27 0,26   
142 7,28 0,26   
143 7,23 0,26   
144 7,25 0,26   
145 7,30 0,26   
146 7,23 0,26   
147 7,24 0,26   
148 7,29 0,26   
149 7,36 0,26   
150 7,33 0,26   
151 7,29 0,26   
152 7,32 0,26   
153 7,34 0,26   
154 7,31 0,26   
155 7,40 0,26   
156 7,37 0,26   
157 7,38 0,26   
158 7,42 0,26   
159 7,43 0,26   
160 7,46 0,26   
161 7,47 0,26   
162 7,41 0,26   
163 7,43 0,26   
164 7,38 0,26   
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