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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Висока врожайність сільськогосподарських культур 
значною мірою забезпечується високоякісним посівним матеріалом, отримання 
якого неможливе без вторинної післязбиральної обробки, а в багатьох випадках 
і додаткового очищення. Це насамперед стосується дрібнонасіннєвих культур, 
переважний перелік яких складають багаторічні бобові та злакові трави.  

Наявні технічні засоби не забезпечують якісного очищення посівного ма-
теріалу дрібнонасіннєвих сумішей від домішок бур’янів, особливо важковідді-
люваних, а також від біологічно неповноцінних (без зародків) насінин. Основ-
ною причиною цього є подібність за основними фізико-механічними 
властивостями компонентів, які входять до складу суміші, що утруднює ефек-
тивне розділення. Тому необхідний пошук нових ознак подільності, що умож-
ливить сепарування за сукупністю властивостей – фізико-механічних та елек-
тричних. Електричне поле створюватиме додаткову силову дію на частинки се-
парованої суміші. Насіння культурних рослин і бур’янів належать до різних бі-
ологічних видів, їх електричні властивості відмінні, і вони по-різному взаємоді-
ятимуть із робочими органами сепараторів. Це підвищить ефективність розді-
лення важковідділюваних домішок.  

Проте пневмоелектросепарування вивчене недостатньо й потребує теоре-
тичних досліджень і експериментального підтвердження. З огляду на це роз-
глянуті в дисертаційній роботі завдання актуальні та потребують ефективного 
вирішення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослід-
ження за темою дисертаційної роботи виконано відповідно до комплексного 
плану наукових досліджень Львівського національного аграрного університету 
«Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних техноло-
гій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його енергозабезпе-
ченні» (№ ДР 0111U001251). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищити якість посівно-
го матеріалу дрібнонасіннєвих культур додатковим обробленням у пневмоелек-
тросепараторі за сукупної дії гравітаційних та електричних сил і повітряного 
потоку, а також обґрунтуванням оптимальних параметрів пневмоелектросепа-
рування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні  
завдання: 

– проаналізувати технології й технічні засоби післязбиральної підготовки 
дрібнонасіннєвих культур; 

– розробити математичну модель переміщення частинок насіннєвої сумі-
ші еліпсоїдної форми в направленому знизу вверх повітряному потоці під дією 
гравітаційних і електричних сил та оцінити їх вплив на траєкторію руху насі-
нин; 

– обґрунтувати конструктивно-технологічні параметри, розробити та ви-
готовити експериментальний зразок пневмоелектросепаратора;  
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– дослідити вплив регульованих параметрів і режимів пневмоелектро-
сепарування на якість посівного матеріалу дрібнонасіннєвих культур; 

– виконати виробничу перевірку пневмоелектросепаратора та оцінити йо-
го техніко-економічну ефективність. 

Об’єктом досліджень обрано посівний матеріал дрібнонасіннєвих сіль-
ськогосподарських культур, технологію сепарування в пневмоелектросепарато-
рі, його робочі органи. 

Предмет досліджень – орієнтація частинок еліпсоїдної форми під дією 
повітряного потоку, гравітаційних і електричних сил у каналі пневмоелектро-
сепаратора та зміна показників якості посівного матеріалу дрібнонасіннєвої су-
міші залежно від конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи 
пневмоелектросепаратора. 

Методи досліджень. Теоретичні дослідження пневмоелектро-
сепарування насіння дрібнонасіннєвих сільськогосподарських культур здійсне-
но методами теоретичної механіки, аеродинаміки, диференціального та інтег-
рального 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 багатофакторно-
го експерименту і його аналізу. Опрацювання результатів досліджень здійснено 
статистичними методами з використанням прикладної програми Statistica 8,0. 

Якість пневмоелектросепарування оцінено методами електронної мікро-
скопії 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 по-
току, гравітаційних і електричних сил, за допомогою якої встановлена можли-
вість їх розділення; 

–  запропоновано рівняння для визначення площі міделевого перерізу на-
сінини еліпсоїдної форми у вертикальному, направленому знизу вверх, повіт-
ряному потоці з урахуванням впливу на нього накладеного однорідного елек-
тростатичного поля; 

–  обґрунтовано на основі розробленої математичної моделі оптимальні 
параметри та режими пневмоелектросепарування. 

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. 
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Удосконалено: 
– конструкцію пневмоелектросепаратора та технологію підготовки висо-

коякісного насіннєвого матеріалу, що дало можливість підвищити якість сепа-
рування багаторічних злакових трав; 

– методику визначення основних фізико-механічних властивостей насі-
нин дрібнонасіннєвих культур за допомогою високоточних приладів. 

Новизна технічних рішень роботи підтверджена патентом України на ко-
рисну модель за № 96369 «Пневмоелектричний сепаратор насіння». 

Практичне значення одержаних результатів. На основі виконаних тео-
ретичних і експериментальних досліджень розроблено конструкцію пнев-
моелектросепаратора дрібнонасіннєвих сумішей та визначено його раціональні 
параметри. Математичними методами планування багатофакторного експе-
рименту 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 числен-
них важкорозділюваних бур’янів і біологічно неповноцінних (без зародків) на-
сінин, завдяки чому якість посівного матеріалу доведено до вимог ДСТУ 
7160:2010 «Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних куль-
тур. Сортові та посівні якості. Технічні умови». 

Результати досліджень взято до використання відділом насінництва кор-
мових культур Карпатського інституту сільського господарства НААН, Буко-
винською державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН та на-
сінницьким фермерським господарством «Сяйво-Стрий» Стрийського району 
Львівської області. 

Особистий внесок здобувача. Основні дослідження за темою дисерта-
ційної роботи виконано автором самостійно. У наукових працях, опублікованих 
у співавторстві, автором: визначено основні фізико-механічні властивості бага-
торічних злакових трав та їх важкорозділюваних засмічувачів [3, 6, 9]; обґрун-
товано необхідність удосконалення технології сепарування багаторічних злако-
вих 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]; визначе-
но оптимальні режими та параметри пневмоелектросепарування, за яких дося-
гається 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 під-
вищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських те-
риторій» (ЛНАУ, Львів, 2012…2014 рр.); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробни-



4 

цтва 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 «Су-
часні напрямки вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві» 
(ХНТУСГ ім. П.Василенка, Харків, 2014…2015 рр.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Інженерія рільництва в час інноваційного господарю-
вання» (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 ви-
даннях; 3 – у збірниках праць і тез науково-практичних конференцій та фору-
мів, 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 роз-
ділів, висновків, списку використаних джерел із 117 найменувань та 8 додатків. 
Основна частина викладена на 142 сторінках, містить 31 таблиць, 60 рисунків. 
Загальний обсяг дисертації – 174 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі 
досліджень, окреслено новизну та практичну значущість отриманих результа-
тів. 

У першому розділі «Аналіз сучасного стану досліджень пневмосепару-
вання насіннєвого матеріалу» подано огляд способів підвищення якості посі-
вного матеріалу дрібнонасіннєвих сільськогосподарських культур, засобів піс-
лязбиральної обробки, теоретичних і експериментальних досліджень його сепа-
рування.  

Детальним аналізом технічних засобів і способів сепарування насіння, а 
також результатів досліджень вітчизняних і закордонних авторів доведено, що 
одним із перспективних способів отримання високоякісного насіннєвого мате-
ріалу є його пневмоелектросепарування.  

Великий внесок у розвиток аеродинамічного сепарування насіння сільсь-
когосподарських культур зробили відомі вчені і дослідники: П. М. Заїка, 
А. Я. Маліс, Л. М. Тіщенко, О. І. Завгородній, В. П. Єрмак, В. М. Дринча, 
С. М. Лещенко, А. Г. Демський, М. А. Дементьєв, Д. Г. Войтюк, В. В. Гор-
тинський, П. А. Шабанов та інші.  

Аналіз наукових праць і сучасного технічного рівня пневмосепараторів 
засвідчив, що недостатньо уваги приділено дослідженню аеродинамічного се-
парування дрібнонасіннєвих культур, зокрема злакових трав. Останні за умови 
розділення у вертикальному пневмоканалі змінюють площу міделевого перері-
зу відносно дії сил повітряного потоку, що збільшує вірогідність потрапляння 
насіння із зародками до біологічно неповноцінного насіння без зародків. 

Покращити якість пневмосепарування можна вибірковим орієнтуванням 
частинок насіннєвої суміші довшою віссю перпендикулярно напряму дії повіт-
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ряного потоку. Досягнути цього можна, забезпечуючи додаткову силову дію на 
частинки, значення якої було б різним для біологічної повноцінної насінини ку-
льтури 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 частин-
ки в процесі сепарування, обґрунтування параметрів та режимів роботи пнев-
моелектросепаратора і створює передумови до розробки його удосконаленої 
конструкції. 

У другому розділі «Теоретичні дослідження пневмоелектричного сепа-
рування насіння злакових трав» наведено результати дослідження сепару-
вання дрібнонасіннєвої суміші в пневмоелектричному каналі. 
 Для визначення закономірностей поведінки в ньому частинки дрібнона-
сіннєвої суміші еліпсоїдної форми здійснено математичне моделювання її пе-
реміщення за сукупної дії – повітряного потоку, гравітаційної та електростатич-
ної сил (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема дії сил на насінину еліпсоїдної форми в  

пневмоелектричному каналі: 
Fe – електростатична сила; G – сила тяжіння; Fп – сила дії повітряного потоку; 
С – центр маси частинки; О1  – центр заряду; О  – геометричний центр; 
Lc – відстань від геометричного центра О до центра маси С; Lе – відстань від ге-
ометричного центра О до центра заряду О1, а і b –  півосі еліпсоїдної частинки; 
φ – кут між піввіссю b і  горизонталлю. 

Силова взаємодія частинки насіннєвої суміші еліпсоїдної форми із пів- 
осями а і b з повітряним потоком суттєво залежить від площі міделевого пере-
різу Ам – проекції площі частинки на площину, перпендикулярну до напряму 
повітряного потоку. Цю площу визначали за формулою: 

.cossin 2222 jjp baaAм +=                                        (1) 

b 

Fe 

Fn 

G 
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Значення Ам суттєво залежить від дії на частинки електростатичного по-
ля, яке створюється між пластинами пневмоелектричного каналу та орієнтує їх 
довшою віссю уздовж силових ліній. 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 міделе-
вого перерізу та по-різному сприймають силу повітряного потоку. Отже, під час 
пневмоелектросепарування є можливість розділити насінини культури й 
бур’яну, особливо еліпсоїдної форми.  

Для виявлення умов, за яких найефективніше перебігає розділення, необ-
хідно дослідити геометричні координати частинок насіннєвої суміші відносно 
нерухомої системи відліку XOY, які описують їх переміщення уздовж і поперек 
каналу (див. рис. 2). 

Для цього складено диференціальні рівняння руху центра мас насінини з 
урахуванням її удару об стінки каналу, обертального руху та формули (1): 
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А1=Ам; 
А2  - проекція площі міделевого січення на вісь ох; 
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де  К – коефіцієнт опору середовища; Vп – швидкість повітряного потоку; 

m – маса частинки; g – прискорення вільного падіння, І – момент інерції. 

Інтегрування системи диференціальних рівнянь (2) дає можливість вста-
новити в будь-який момент часу координати траєкторій переміщення частинок 
компонентів насіннєвої суміші, за аналізом яких можна зробити висновок про 
можливість їх розділення. 

Ефективність сепарування забезпечується максимальною різницею траєк-
торій руху моделей якісних насінин, насіння без зародків і бур'янів. Це необ-
хідна умова визначення оптимального режиму роботи сепаратора з викорис-
танням повітряного потоку та додатково накладеного електростатичного поля.  

Для з'ясування поведінки частинок у вигляді еліпсоїда розроблено моделі, 
які характеризують реальні насінини: якісні насінини культури М1=f(m1, а1,  в1, 
Le1,  Lc1,  Vп,  Fe ) при Le > Lc > 0; неякісні (без зародка) насінини М2=f(m2, а2,  в2, 
Le2, Lc2, Vп,, Fe ) при Le = Lc = 0; якісні насінини бур’яну М3=f(m3, а3, в3, Le3, Lc3, 
Vп, Fe ) при Le > Lc > 0; якісні насінини іншої культури М4 = f(m4, а4, в4, Le4, Lc4, 
Vп, Fe). 
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Для частинок насіннєвої суміші, відображених моделлю М2, рівнодійні всіх 
діючих на неї сил проходять через геометричний центр О. Тому Lc  = Le = 0, 
внаслідок чого диференціальні рівняння руху (2) матимуть вигляд: 
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Розв’язавши системи рівнянь (2, 3) числовим методом у середовищі 
MATLAB, встановлено координати траєкторій руху частинок насіннєвої суміші 
та визначено вплив на них регульованих факторів: швидкості повітряного пото-
ку Vп (рис. 2) та сили електростатичного поля Fe (рис. 3). 

 
Рис. 2. Вплив швидкості повітряного потоку Vп на координати траєкторій руху 

частинок насіннєвих сумішей за Fe = 0:  
1 – M1; 2 – M2; 3 – M3; 4 – M4. 

Аналіз розрахункових траєкторій руху частинок, відображених моделями 
M1, M2, M3, M4, виявив, що при Vп = 4,5 м/с частинки усіх чотирьох груп руха-
ються вниз, а при Vп = 5,5 м/с – переміщаються вгору, що унеможливлює їх роз-
ділення. 

На траєкторію руху сепарувальних частинок суттєво впливає напруже-
ність електричного поля між електропровідними пластинами вертикального ка-
налу, яка є визначальним фактором, від неї залежить значення електростатичної 
сили. Створюючи додаткову силову дію, вдається врахувати під час сепаруван-
ня стан поверхні, біологічний стан частинок насіннєвої суміші та суттєво роз-
ширити функціональні можливості пневмоелектросепараторів. За таких умов 
можна отримати позитивний ефект відділення важковідокремлюваних домішок 
і різних неякісних насінин із суміші посівного матеріалу культурних рослин. Це 
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підтвердили розрахунки траєкторій руху частинок залежно від значення додат-
кової електростатичної сили (рис. 3). 

Аналіз отриманих результатів (рис. 3) засвідчив, що досліджувані частин-
ки мають різні траєкторії руху при Fe = 2·10-6 і 3·10-6 H. Це важливо для успіш-
ного сепарування, ефективність якого найвища за умови забезпечення макси-
мальної різниці траєкторій насінин якісних M1, без зародків M2, бур’янів M3 та 
інших культур М4.  

Отримані розрахункові траєкторії руху засвідчують, що відділення від на-
сінин культури неякісних біологічно неповноцінних насінин без зародків най-
ефективніше 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. В ньому вони роз-
діляються: якісні, відображені моделлю М1, падають у приймач кондиційного 
насіння 13, а біологічно неповноцінні М2 втягуються у відцентровий вентиля-
тор 2, звідки видуваються у фільтр легких домішок 14 (див. рис. 4). Частинки 
М3,  М4 переміщуються донизу пневмоелектричного каналу 10 і потрапляють у 
ємність для відходів 12.  

 

 

 
Рис. 3. Вплив додатково прикла-
деної електростатичної сили Fe на 
траєкторії руху частинок при 
швидкості повітряного потоку  
Vп  = 5 м/с = const:  
   1 –  M1; 2 – M2; 3 – M3; 4 – M4; 
L – довжина каналу; 
L1 – відстань від основи каналу до 
місця подачі вихідної суміші; 
B – ширина каналу. 

 

На підставі отриманих даних обґрунтовані геометричні розміри робочої 
частини пневмоелектричного каналу, за яких досягається ефективне розділення 
компонентів дрібнонасіннєвої суміші (див. рис. 3): ширина каналу В = 0,06 м; 
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довжина L = 0,9 м; відстань від його основи до місця подачі вихідної суміші  
L1 = 0,45 м.  

Перевіряли математичну модель руху частинок у пневмоелектричному 
каналі, порівнюючи розрахункові й дослідні значення. 

У третьому розділі «Методика виконання експериментальних дослі-
джень» наведено програму, методики лабораторних і експериментальних до-
сліджень, описано установки і обладнання, які використовувались під час ви-
пробувань. 

Для експериментальних досліджень використовували пневмоелектричний 
сепаратор удосконаленої конструкції, загальний вигляд та технологічна схема 
роботи якого показані на рис. 4. 

 
Рис. 4. Загальний вигляд (а) і технологічна схема (б) пневмоелектричного 

сепаратора: 
Ф1 – фракція насінин бур'янів; Ф2– фракція насінин основної культури; 

Ф3 – фракція насінин без зародків і легких домішок; 
                 –  напрямок руху повітря;                     –  напрямок руху насіння; 
1 – станина; 2 – вентилятор; 3 – баштовий сепаратор; 4 – фільтрувальна секція; 
5 – трубка вимірювання витрати повітря; 6 – пристрій регулювання швидкості 
повітря; 7 – насіннєві приймачі; 8 – завантажувальний бункер;  
9 – вібродозатор; 10 – сепарувальний канал; 11 – втягувальний отвір;  
12 – приймач для насіння бур’янів; 13 – приймач для якісного насіння;  
14 – повітряний фільтр; 15 – прогоничі; 16 – покришка фільтрувальної секції; 
17 – електроди; 18 – електродвигун; 19 – блок керування.  

Досліджували насіння низки найпоширеніших у Західному регіоні Украї-
ни багаторічних злакових трав (райграсу пасовищного, грястиці збірної, кос-
триці очеретяної) та їх важковідокремлюваних домішок (пирію повзучого, ме-

а) б) 



10 

дунки). Визначали основні геометричні параметри насінин (довжину, ширину, 
товщину) за допомогою двостороннього електронного штангенциркуля марки 
ШЦ-1; фрикційні властивості – коефіцієнт зовнішнього тертя (по нержавіючій 
та оцинкованій сталі, склу, мідній фользі) та коефіцієнт внутрішнього тертя з 
використанням приладу Jenikiego; масу 1000 насінин – на аналітичних вагах 
WA-31 із точністю 0,001. Критичну швидкість витання насіння в пневмоканалі 
досліджували анемометром Uni-T UT 362. 

Особливістю сепаратора є наявність у сепарувальному каналі 10 (див. 
рис. 4) двох електродів 17, розташованих один навпроти одного, на які подаєть-
ся висока напруга. Сепарувальну суміш із завантажувального бункера 8 до се-
парувального каналу 10 подає регульований вібродозатор 9. Для точного регу-
лювання подачі насінин на виході з бункера встановлено заслінку з гвинтовим 
механізмом.  

Швидкість повітряного потоку в каналі змінювали, регулюючи частоту 
обертання вентилятора перетворювачем частоти струму АСФ 110. 

Оптимальні значення параметрів сепарування визначено на основі мате-
матичного планування багатофакторного експерименту, виконаного згідно з 
трирівневим планом Бокса - Бенкіна 2-го порядку. Реалізація плану дала мож-
ливість отримати залежності кількісних показників вмісту якісних насінин та 
бур’янів у відсепарованому насіннєвому матеріалі трав від регульованих вхід-
них величин (факторів): подачі насіння Q; швидкості повітряного потоку Vп  у 
сепарувальному каналі; напруженості електричного поля між електродами Е.  

З метою дослідження вмісту якісних насінин у вихідному насіннєвому 
матеріалі та у зразках, відсепарованих за різних режимів пневмоелектро-
сепарування, здійснено їх рентгеноскопію із використанням приладу Faxitron 
MX-20 (рис. 5).  

 

Рис. 5. Рентгенівський прилад Faxitron MX-20: 
а) загальний вигляд; б) зразок насіння. 

Для рентгеноскопічного аналізу спеціально підготовлені пластини з на-
сінням кількістю 100 штук розміщували в камері приладу. Рентгенівські знімки 
виводили на монітор комп’ютера (див. рис. 6). За їх аналізом визначали у кож-
ному окремому зразку кількість неякісних насінин без зародків.  

а) б) 
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Для перевірки математичної моделі руху насінин у каналі пневмоелектро-
сепаратора обрано 100 насінин компонентів суміші. Після встановлення необ-
хідних параметрів пневмоелектросепарування, насінини по одній опускали в 
канал і визначали траєкторії їх руху. На основі порівняння отриманих значень із 
теоретично розрахованими зроблено висновок щодо точності математичної мо-
делі опису переміщення реальних насінин, представлених системами рівнянь 
(2, 3). 

У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень 
пневмоелектричного сепарування» наведено результати лабораторних дослі-
джень з визначення в насіннєвих сумішах багаторічних злакових трав насінин 
якісних, біологічно неповноцінних без зародків, бур'янів та інших  
культур, а також експериментів з їх розділення в пневмоелектросепараторі. 

Кількісний вміст кожної групи насінин у вихідній суміші визначали шля-
хом аналізу отриманих рентгеноскопічних світлин (рис. 6) звичайним  
підрахунком вмісту. 

 
 

Рис. 6. Рентгеноскопія контрольного 
зразка насіння: 

1 – якісні насінини основної культу-
ри (М1); 2 – біологічно неповноцінні 
(без зародка) (М2); 3 – насінини 
бур’янів (М3);   4 – насінини інших 
культур (М4). 
  

 
 

Згідно з результатами досліджень, найсуттєвіше на результативність се-
парування впливає накладене по обидві сторони вертикального каналу електро-
статичне поле. Встановлено, що насіння без зародків не реагує на електроста-
тичне поле, а якісне – орієнтується довшою віссю вздовж його силових ліній. 
Також по-різному орієнтуються в каналі сепаратора насінини культури й бур'я-
ну, оскільки вони відносяться до окремих біологічних видів, тому їх електричні 
властивості і взаємодія з електростатичним полем суттєво різняться.  

Оптимізували параметри відділення з якісних насінин М1 біологічно не-
повноцінних М2 шляхом багатофакторного експерименту на прикладі насіннє-
вої суміші багаторічної злакової трави райграсу пасовищного.  
 Реалізація багатофакторного плану та використання програмного забез-
печення Statistica 8.0 дозволили отримати рівняння регресії для вмісту у відсе-
парованій суміші якісних насінин цієї культури. Рівняння регресії їх вмісту у 
посівному матеріалі райграсу пасовищного наступне: 

- у кодованих значеннях 

YK=89,23-2,25 x1+0,5 x2+1 x3-3 x1 x2-2,5 x1 x3 + 
+0,5 x2 x3-1,385 x1

2-1,15 x2
2+1,77 x3

2;                        (4) 

4 

2 

4 

1 

3 
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де  x1 – подача насіння Q, кг/год; x2 – швидкість повітряного потоку Vп , м/с.; 
x3 – напруженість електростатичного поля Е, кВ/см; 

- у натуральних значеннях 

К=49,29+46,12Q+14,02V-114,41E-1,38Q2-0,615V2 + 
+78,62E2-6QV-16,6QE+6,66VE.                                            (5) 

 Для отриманого рівняння побудовано поверхні відгуку (рис. 7), які по-
служили основою для оптимізації параметрів процесу сепарування. 

К = f (Vп , Q)               а) К = f (Е, Q)                б) 

К = f (Е, Vп)                в) 

 
 
 

Рис. 7. Поверхні відгуку впливу регу-
льованих параметрів процесу сепару-
вання на якісний показник посівного 

матеріалу 

Статистичну обробку результатів експериментів виконано за відомими 
методиками. Визначали такі параметри: відтворюваність результатів дослідів за 
критерієм Кохрена; значущість коефіцієнтів рівняння регресії за допомогою 
критерію Стьюдента; адекватність рівняння за допомогою критерію Фішера. 

Критерій Кохрена розраховували в програмному середовищі Microsoft Of-
fice Excel, і встановили Gp = 0,31, що є меншим від його табличного значення 
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при n = 15 та f = 3 – 1 = 2, яке рівне Gт = 0,3346. Це свідчить про відтворюва-
ність експерименту. 
 Функція, подана на (рис. 7 а) набуває максимуму при Q = - 1, що в нату-
ральних значеннях становить Q = 2 кг/год. Вплив швидкості повітряного пото-
ку за таких умов сепарування максимальний при Vп = 1, або Vп  = 5,5 м/с у нату-
ральних значеннях. За таких умов вміст якісних насінин К = 94…96 %. 
 Графічне зображення багатофакторного експерименту у вигляді поверхні 
відгуку вмісту якісних насінин (рис. 7 б) набуває максимального значення при 
Q = - 1, що в натуральних значеннях становить Q = 2 кг/год та Е = 1, тобто Е = 
= 0,92 кВ/см. За такого режиму роботи сепаратора вміст якісних насінин дося-
гає К = 96…98 %. 
 Функція К = f(Е, Vп) набуває максимуму за наступних значень регульова-
них параметрів E = 1 і Vп = 1 (рис. 7 в), а в натуральних значеннях становить 
Е = 0,92 кВ/см, Vп = 5,5 м/с. За таких параметрів роботи сепаратора вміст якіс-
них насінин становить К = 92…94 % та відповідає вимогам ДСТУ 7160:2010, 
згідно з яким в посівному матеріалі злакових трав вміст основної культури у 
репродукційному насінні повинен бути в межах 90…95%. 
 З аналізу результатів встановлювали значення регульованих параметрів 
роботи пневмоелектричного сепаратора, за яких отримується якісний посівний 
матеріал. Наприклад, щоб забезпечити максимальну ефективності сепарування 
райграсу пасовищного, необхідні швидкість повітряного потоку  
Vп =5,5 м/с, напруженість електростатичного поля в сепарувальному каналі 
Е = 0,92 кВ/см, подача Q = 2 кг/год. 

Адекватність отриманих результатів перевіряли за критерієм Фішера, 
який становив Fр  = 1,21, що менше за табличне значення Fт  = 2,12. На основі 
цього можна стверджувати, що немає підстав для відхилення прийнятої моделі. 

Експериментальними дослідженнями оптимізовано параметри сепару-
вання злакових трав від важковідділюваних домішок на прикладі насіннєвої 
суміші райграс пасовищний М1 – пирій повзучий М3. 

Опрацюванням отриманих даних багатофакторного експерименту і вико-
ристанням програмного забезпечення Statistica 8.0 отримано рівняння регресії 
для вмісту насінин основної культури:  

- у кодованих значеннях 

YK=97,45 + 0,0412x1 - 0,0425x2 - 0,5838 x3 + 0,4175 x1x2 + 
+ 0x1x3 + 0,1675x2x3 - 0,596x1

2 + 0,0717x2
2 - 0,0171x3

2;            (6) 

- у натуральних значеннях 

К=91,54 + 4,21Q + 3,72V - 18,85E + 0,417Q2 - 0V2 + 
+ 7,444E2 -1,192QV + 0,478QE - 0,228VE.                      (7) 

Для забезпечення максимальної ефективності відділення від райграсу па-
совищного насінин пирію повзучого необхідно забезпечити швидкість повітря-
ного потоку Vп = 5,5…6,2 м/с, напруженість електростатичного поля в сепару-
вальному каналі Е = 0,85…0,92 кВ/см, подачу насіннєвої суміші Q = 



14 

= 2…3,2 кг/год. За таких параметрів вміст важковідділюваних домішок у насін-
нєвому матеріалі становить 130…150 шт/кг, що відповідає вимогам 
ДСТУ 7160:2010. 

Пневмоелектросепарування за заданих режимів достатньо позитивно 
впливає і на відділення неякісних насінин з насіннєвих сумішей інших багато-
річних злакових трав (табл. 1).  

Таблиця 1  
Вміст якісного насіння в посівному матеріалі до та після  

пневмоелектросепарування 

Вміст якісних насінин, % № Культура 

у вихідній 
суміші 

після пневмо-
електросепарації 

%, до ви-
хідної 
суміші  

1 Грястиця збірна 48 98 + 50 
2 Костриця червона 83 95 + 12 
3 Стоколос безостий 78 84     + 6 
4 Канарник очеретяний 68 98 + 30 
5 Райграс пасовищний 52 99 + 47 

Наведені в таблиці дані засвідчують, що вміст якісних насінин досліджу-
ваних культур збільшився з 48…83 % у вихідній суміші, до 84…99 % у відсепа-
рованому матеріалі, за оптимальних режимів роботи сепаратора. 

У п’ятому розділі «Результати виробничих випробувань і розрахунок 
економічної ефективності пневмосепаратора» подано результати випробу-
вань експериментального зразка пневмоелектросепаратора для додаткового 
очищення насіння багаторічних злакових трав на базі Чернівецького інституту 
агропромислового розвитку, Інституту сільського господарства Карпатського 
регіону України НААН. 

Під час випробувань додатково очищали насіння злакових трав на пнев-
моелектричному сепараторі: грястиці збірної, костриці червоної, костриці луч-
ної, костриці очеретяної, стоколосу безостого, канарника очеретяного та рай-
грасу високого. Встановили, що вміст некондиційних насінин у посівному ма-
теріалі знизився з 40 % … 60 % до 5…15 %. Удосконалений пневмоелектрич-
ний сепаратор для додаткового очищення насіння злакових трав забезпечує 
відокремлення більшості некондиційних насінин (без зародка). 

Окрім цього, з допомогою сепаратора можна досить суттєво зменшити 
вміст у досліджуваних сумішах важковідділюваних домішок бур’янів з 
17…52 % (4000…12000 шт/кг) до 130…150 шт/кг і забезпечити вимоги існую-
чих стандартів до їх допустимого кількісного вмісту. 

Економічний ефект від використання удосконаленого пневмоелектро-
сепаратора в технології підготовки насіння злакових багаторічних кормових 
трав становить 26,45 грн/кг. Річний економічний ефект від використання – 
39675 грн., а термін окупності пневмоелектросепаратора – 1,45 роки.  
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ВИСНОВКИ 

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 вико-
нання дисертаційної роботи одержано такі підсумкові висновки та практичні 
результати: 

1. З’ясовано, що призначений для посіву насіннєвий матеріал багаторіч-
них злакових трав, його показники якості не відповідають ДСТУ 7160:2010 
’’Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сор-
тові та посівні якості. Технічні умови’’, через значний вміст у ньому домішок 
бур’янів та насіння без зародків. Аналіз зразків, які пройшли весь цикл після-
збиральної 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 ко-
ординати траєкторії їх руху в будь-який момент часу. Встановлено, що на тра-
єкторії переміщення сепарувальних частинок суттєво впливають регульовані 
параметри пневмоелектросепарування: швидкість повітряного потоку Vп у ка-
налі, сила електростатичного поля Fe. Аналіз отриманих траєкторій руху 
виявив, що ефективне відділення домішок бур’янів від основної культури за-
безпечується за таких значень регульованих параметрів: Vп  = 5 м/с та  
Fe = 2…3·10-6 H. 

3. Встановлено геометричні розміри робочої частини пневмоелектрично-
го каналу, за яких досягається ефективне розділення компонентів дрібнонасін-
нєвої 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 пасо-
вищного встановлено, що накладання електростатичного поля в каналі пневмо-
електросепаратора  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 відділен-
ня 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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6. Випробування розробленого пневмоелектросепаратора на базі Черніве-
цького інституту агропромислового розвитку, Інституту сільського господарс-
тва 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.). 

 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Дадак В. О. Удосконалення пневмосепаратора дрібнонасіннєвих 
культур / В. О. Дадак // Механізація та електрифікація сільського господарства : 
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вип. 97, Т. 2. – смт. Глеваха, 
2013. – С. 495 – 501.  

2. Ковалишин С. Й. Підвищення ефективності пневмосепарування на-
сіння кормових трав / С. Й. Ковалишин , В. О. Дадак // Вісник Харківського на-
ціонального технічного університету сільського господарства імені Петра Ва-
силенка «Технічні системи і технології тваринництва». 2014. – Вип. 144. – 
С. 225-232 ( автором доведено необхідність використання електричного поля в 
каналі пневмосепаратора для створення додаткової силової дії на частинки 
сепарованої суміші ). 

3. Ковалишин С. Й. Дослідження коефіцієнтів тертя насіння дрібнона-
сіннєвих сільськогосподарських культур / С. Й. Ковалишин, В. О. Дадак // Віс-
ник Львівського національного аграрного університету «Агроінженерні дос-
лідження». 2013. – № 17. – С. 155 – 161 ( автором отримано значення  
коефіцієнтів і кутів тертя для насіння багаторічних злакових трав та їх осно-
вного засмічувача – пирію). 

4. Ковалишин С. Й. Дослідження параметрів пневмоелектричного се-
парування насіння злакових трав / С. Й. Ковалишин, О. П. Швець, В.О. Дадак // 
Вісник Харківського національного технічного університету сільського госпо-
дарства імені Петра Василенка «Технічні системи і технології тваринництва». 
2015. – Вип. 157. – С. 163–168. ( автором визначено оптимальні режими робо-
ти та параметри сепаратора, за яких досягається найвища якість сепаруван-
ня ). 

5. Ковалишин С. Й. Теоретичне дослідження розділення дрібнонасін-
нєвих сумішей в пневмоелектричному каналі / С. Й. Ковалишин, І. О. Ніщенко, 
В. О. Дадак // Вісник Львівського національного аграрного університету «Агро-
інженерні дослідження». – 2014. – № 18. – С. 86 – 95 ( автором досліджено 
вплив на поведінку досліджуваних частинок основних регульованих параметрів 
пневмоелектросепарування ). 
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Статті у наукових виданнях, що входять  
до міжнародних наукометричних баз 

 
6. Оцінка та виявлення нових ознак подільності дрібнонасіннєвих су-

мішей сільськогосподарських культур / С. Й. Ковалишин, В. О. Паранюк, 
В. О. Дадак, В. В. Соколюк // Motrol: Motorization and power industry in 
agriculture. – Lublin: Commision of motorization and power industry in agriculture.  
– 2012. – Vol. 14D – Р. 95-103 ( автором побудовано інтегральні криві розподілу 
насіння конюшини лучної та щавлю кінського за фізико-механічними власти- 
востями ). 

7. Ковалишин С. Й. Пути усовершенствования послеуборочной подго-
товки семян мелкосеменных культур / С. Й. Ковалишин, В. О. Дадак, В. В. Со-
колюк // Motrol: Motorization and power industry in agriculture. – Lublin: 
Commision of motorization and power industry in agriculture. – 2014. – Vol. 16D. – 
Р. 38-44 ( автором проведені дослідження роботи пневмоелектричного сепа-
ратора на прикладі додаткового очищення насіння злакових трав). 

8. S. J. Kovalyshyn. Modelling off orceaction onellipsoid-shape seed in 
pneumo-electric separator channel. / S. J. Kovalyshyn, I. О. Nishchenko, 
V. О. Dadak // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in 
technology, new technologies and modelling processes. – Lublin: Rzeszow, 2014. – 
№4. – P. 83 – 86 ( автором розглянуто поведінку частинки насіннєвої суміші в 
каналі пневмоелектричного сепаратора і подано характеристику діючих на неї 
сил ). 

9. Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds 
in view of an electro-separation method /S. J. Kovalyshyn, V. О. Dadak, V.V. Soko-
lyk, S. Grundas, M. Stasiak, J. Tys // International Agrophysics. – 2015. – № 29. – 
P. 185 – 191 ( автором визначено та проаналізовано основні фізико-механічні 
властивості низки злакових трав та їх основних засмічувачів ). 

Патенти 
 

10. Пат. № 96369 U Україна, МПК В07В 1/00. Пневмоелектричний се-
паратор насіння / С. Й. Ковалишин, В. О. Паранюк, В. О. Дадак; заявник та па-
тентовласник Львівський національний аграрний університет. – Заявл. 22.04.14; 
опубл. 10.02.2015, Бюл. №3. – 4с. (автором запропоновано конструкцію 
пневмоелектричного каналу). 
 

Матеріали конференцій 
 

11. Дадак В. О. Аналіз основних фізико-механічних властивостей на-
сіння багаторічних трав та їх засмічувачів / В. О. Дадак // Теоретичні основи і 
практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення 
ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій: 
тези доп. Міжнар. наук.-практ. форуму, 18-21 вер. 2012р.: – Львів, Львів. нац. 
агр. ун-т, 2000. – С. 521-525.  
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12. Дадак В. О. Визначення геометричних ознак подільності насіння 
багаторічних злакових трав / В. О. Дадак // Матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва 
України», 14 листопада 2012 р. – Ін-т сільського господарства Карпатського ре-
гіону НААН, с. Оброшино, 2012. – С. 12-13. 

13. Дадак В. О. Частотне регулювання приводу вентилятора пневма-
тичного сепаратора / В. О. Дадак // Теоретичні основи і практичні аспекти ви-
користання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропро-
мислового виробництва і розвитку сільських територій : тези доп. Міжнар.  
наук.-практ. форуму, 24-26 вер. 2014 р.: – Львів, 2014. – С. 545-549. 
 

Науково-практичні рекомендації 
 

14. Ковалишин С. Й. Електропневматичний сепаратор насіння / 
С. Й. Ковалишин, В. О. Паранюк, В. О. Дадак // Вчені Львів. нац. агр. універси-
тету виробництву : Каталог інноваційних розробок. – Львів, 2013. Вип. ХІІІ. – 
С. 48 (автором запропоновано використання пневмоелектричного сепаратора 
для видалення із насіння важковідокремлюваних домішок). 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Дадак В.  О.  Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосе-
паратора дрібнонасіннєвих сумішей. - Рукопис. 
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва. – Львівський національний аграрний університет, Львів, 2015. 

 
У дисертації наведено результати вирішення науково-прикладного  

завдання, яке полягає в обґрунтуванні параметрів та режимів роботи пневмо-
електричного сепаратора дрібнонасіннєвих сумішей з метою зменшення вмісту 
біологічно неповноцінних насінин культури та бур'янів, що дало змогу підви-
щити посівні якості насіння.  

Розглянуто поведінку еліпсоїдних насінин в каналі пневмоелектричного 
сепаратора під дією гравітаційних, електричних сил та повітряного потоку. 
Отримано диференціальні рівняння, за якими можна визначити координати 
траєкторій переміщення насінин. Досліджено вплив основних регульованих па-
раметрів: швидкості повітряного потоку, напруженості електростатичного поля 
між електропровідними пластинами вертикального каналу та подачі насіннєвої 
суміші на орієнтацію сепарованих частинок.  

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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Ключові слова: післязбиральна обробка, пневмоелектросепаратор, дріб-
нонасіннєві суміші, злакові трави, швидкість повітряного потоку, напруженість 
електростатичного поля, біологічно неповноцінні насінини, насіння без зарод-
ків. 

АННОТАЦИЯ 

Дадак В.А. Обоснование параметров и режимов работы пневмосепа-
ратора мелкосемянных смесей. - Рукопись. 
 
 Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.05.11 - машины и средства механизации сельскохозяйс 
твенного производства. - Львовский национальный аграрный университет, 
Львов, 2015. 
 
 В диссертации приведены результаты решения научно-прикладного зада-
ния, которое заключается в обосновании параметров и режимов работы пнев-
моэлектросепаратора мелкосеменных смесей с целью уменьшения содержания 
биологически неполноценных семян культуры без зародышей и сорняков, что 
позволило повысить их посевные качества. 

Рассмотрено поведение эллипсоидальных частиц семян в канале пневмо-
электрического сепаратора под действием гравитационных, электрических и 
сил воздушного потока. Получены дифференциальные уравнения, позволяю-
щие определить координаты траекторий их перемещения. Расчетные траекто-
рии движения свидетельствуют, что отделение от семян культуры некачествен-
ных, биологически неполноценных семян без зародышей эффективно происхо-
дит при Vп  = 5 м/с та Fe = 2…3·10-6 H. 
 На основании полученных данных обоснованы геометрические размеры 
рабочей части пневмоэлектрического канала, при которых достигается эффек-
тивное разделение компонентов мелкосеменных смесей: ширина канала В = 
= 0,06 м; длина канала L = 0,9 м; расстояние от основания канала к месту пода-
чи исходной смеси L1 = 0,45 м. 
 Исследовано влияние основных регулируемых параметров: скорости воз-
душного потока, напряженности электрического поля между электропроводя-
щими пластинами вертикального канала и значение подачи сепарируемой сме-
си на качество сепарации. Для обеспечения максимальной эффективности от-
деления от райграса пастбищного трудноотделимых семян пырея ползучего 
 необходимо обеспечить скорость воздушного потока Vп = 5,5 ... 6,2 м/с, напря-
женность электростатического поля в сепарирующем канале Е = 0,85 
... 0,92 кВ/см, подачу семенной смеси Q = 2 ... 3,2 кг/ч. При таких параметрах 
содержание примесей в семенном материале составляет 130…150 шт / кг, что 
соответствует требованиям ДСТУ 7160: 2010. 
 При производственных испытаниях установлено, что содержание некон-
диционных семян в посевном материале снизилось с 40% ... 60% до 5 ... 15%. 
Кроме того, с помощью пневмоэлектросепарирования довольно существенно 
уменьшаетса содержание в исследуемых смесях трудноотделимых примесей 
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сорняков с 4000…12000 шт/кг до 130…150 шт/кг, чем обеспечиваетса соблю-
дение требований существующих стандартов относительно их допустимого ко-
личественного содержания. 
 Экономический эффект использования усовершенствованного пневмо-
электросепаратора в технологии подготовки семян злаковых многолетних кор-
мовых трав составляет 26,45 грн / кг. 
 Ключевые слова: Послеуборочная обработка, пневмоэлектросепаратор, 
мелкосеменные смеси, злаковые травы, скорость воздушного потока, напря-
женность электростатического поля, биологически неполноценные семена, се-
мена без зародышей. 

 
ANNOTATION 

 
Dаdаk V. О. Grounding of parameters and operating modes of air separator 

mill of small-seeded mixtures. – Manuscript.  
 
Thesis for candidate degree of engineering sciences on speciality 05.05.11 – 

machines and facilities of mechanization of agricultural production. – Lviv National 
Agrarian University, Lviv, 2015. 

 
In dissertation the results of decision of the scientifically-applied task are pre-

sented, that consists in the grounding of parameters and operating modes of air sepa-
rator mill of small-seeded mixtures of cereal grasses with the aim of diminishing of 
the biologically inferior seeds and weeds in seed mixtures that gave an opportunity to 
raise the sowing qualities of grass seeds. 

The behavior of ellipsoid seed is considered in the channel of electric air sepa-
rator mill under the action of gravitational, electric forces and air blast. Differential 
equalizations are got due to that it is possible to define the coordinates of trajectories 
of moving of seeds. Influence of the basic managed parameters such as: speed of air 
blast, tension of the electrostatic field between the electrically conducting plates of 
vertical channel and separating mixture feed on the orientation of separating particles 
are researched.  

The economic effect of the use of the improved electric air separator mill in the 
technology of preparation of seed of long-term forage cereal grasses will be 
26,45 UAH/kg.  
 Key words: air separator, small-seeded mixtures, grass seeds, speed of air 
blast, tension of the electrostatic field. 

 


