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АНОТАЦІЯ
Задосна

Н.О.

Обґрунтування

параметрів

та

режимів

роботи

жалюзійного повітророзподільника пневморешітного сепаратора олійної
сировини соняшника – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського
виробництва» (13 – механічна інженерія) – Міністерство освіти і науки
України «Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного», Мелітополь, 2020.
Дисертаційна

робота

присвячена

підвищенню

ефективності

технологічного процесу попереднього очищення і зменшенню питомих
енерговитрат на обробіток олійної сировини соняшнику (ОСС) шляхом
обґрунтування

параметрів

та

режимів

роботи

жалюзійного

повітророзподільника пневморешітного сепаратора (ПРС) із замкненою
пневмосистемою.
Отримання високоякісного насіннєвого матеріалу та

ОСС для

переробної промисловості неможливо без їх якісної післязбиральної обробки.
Тому важливого значення набуває необхідність очищення та сортування
вихідного матеріалу, що дає можливість розділяти ОСС на фракції і
зменшити втрати повноцінного насіння та олійних домішок.
Високопродуктивні машини попереднього очищення зерна, як правило,
використовують принцип поділу частинок за геометричними розмірами та у
повітряному потоці. Незважаючи на широке використання явища руху
матеріальних частинок у сучасних зерноочисних машинах, пов'язаних з
сепарацією складових олійної сировини, кількісні закономірності руху тіл з
урахуванням опору повітряного середовища і нині потребують досліджень.
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Особливо це стосується вороху насіння соняшнику та його складових,
вивчення яких за останні 30 років недостатнє.
Існуючі технології і технічні засоби сепарування сировини олійних
культур не дають можливості якісно здійснювати розділення складових
насіннєвого вороху, так як фізико-механічні та аеродинамічні властивості
насіння соняшнику та інших фракцій дуже схожі. Попередні дослідження
показали,

що

найпростіше

пневморешітному

сепараторі

і

найефективніше
скальператорного

це

здійснювати

типу

із

на

замкненою

повітряною системою.
Дослідження таких технічних засобів, способів сепарування та
складових ОСС є актуальними в південному регіоні України.
Такий стан речей створює народногосподарську задачу, суть якої
полягає в неякісному виконанні технологічної операції попереднього
очищення ОСС та її низькій техніко-економічній ефективності.
Це приводить до вирішення науково-технічної задачі з підвищення
ефективності попереднього очищення і зменшення питомих енерговитрат на
обробіток ОСС за рахунок обґрунтування параметрів та режимів роботи
жалюзійного повітророзподільника ПРС із замкненою пневмосистемою.
Зроблено огляд структури і динаміки виробництва ОСС в Україні.
Наведено аналіз технологій і засобів післязбирального обробітку зерна та
насіння сільськогосподарських культур. Пропонуються шляхи інтенсифікації
процесів попереднього очищення зерна та ОСС.
Обґрунтовано технологічну схему ПРС попереднього очищення ОСС з
замкненою пневмосистемою.
На

підставі

впровадження

нового

способу

інтенсифікації

технологічного процесу роботи ПРС за рахунок подачі псевдозрідженого
шару

матеріалу

на

зовнішню

поверхню

циліндричного

решета

з
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горизонтальною віссю обертання питома продуктивність решета збільшилась
до 1,5-2,0 разів.
Проведено теоретичне дослідження параметрів та режимів роботи
жалюзійного повітророзподільника ПРС.
Розроблено програму та методику визначення фізико-механічних
властивостей ОСС та встановлення параметрів і режимів роботи жалюзійного
повітророзподільника ПРС ОСС з урахуванням якості його роботи.
Визначено фракційний склад, аеродинамічні властивості кожної
фракції ОСС та ії натура, що надходить від комбайнів у господарства та
олійноекстракційні заводи півдня України, які свідчать про зміну ії
властивостей.
Це

вносить

зміни

в

розрахунок

виробничого

обладнання,

обґрунтування ємностей відділень тимчасового прийому і зберігання насіння,
розрахунок параметрів робочих органів технологічних ліній.
Обґрунтовано параметри та режими роботи ПРС. Отримані шляхом
проведення

багатофакторного

експерименту

регресійні

моделі

технологічного процесу дають змогу оцінити вплив параметрів і режимів
роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС на якість отримуваного
матеріалу і можуть бути використані в процесі синтезу та моделювання
машин, в яких використовується повітряний потік.
При використанні діаметрального вентилятора та циліндричного
решета пропонується розробка модульних типорозмірів ПРС продуктивністю
10-50 т/год.
Переваги ПРС  простота конструкції, відсутність коливань і вібрацій,
створення умов мінімального травмування насіння, менші питомі витрати
енергії (0,18 кВтгодт-1) у порівнянні з аналогами (МПО-50, СПО-50).
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Розроблений

пневморешітний

сепаратор

скальператорного

типу

впроваджено у дочірнє підприємство "Гуляйпільський механічний завод"
"ВАТ Мотор Січ" (м. Гуляйполе).
Новизна технічних рішень роботи підтверджена патентами України на
корисні моделі.
Проведено дослідження олійної сировини соняшнику, яка надходить до
Мелітопольського олійноекстракційного заводу. При річному навантажені
технологічного обладнання Мелітопольського олійноекстракційного заводу у
250 діб з добовою переробкою олійної сировини соняшнику 400 т/добу
можливо отримання річного прибутку від переробки сміттєвих домішок на
паливні матеріали та технічну олію у розмірі

грн., що

підтверджується актом впровадження.
Приведено техніко-економічні показники ефективності впровадження
ПРС ОСС на прикладі аграрного підприємства півдня України з обсягом
валового збору соняшника 2000 т, які складуть (у цінах 2019 р.):
експлуатаційні витрати – 168 грн./т; сукупні витрати  98345 грн.; річний
економічний ефект – 105348 грн.; термін окупності додаткових капітальних
вкладень  3,38 року.
При

використанні

ПРС

ОСС

в

умовах

олійноекстракційних

підприємств ці показники збільшаться у 1,2 – 1,4 рази за рахунок більш
якісного складу ОСС у порівняні з такою, яка надходить від комбайнів.
Викладено загальні висновки і рекомендації.
Ключові слова: післязбиральна обробка соняшнику, олійна сировина
соняшнику, попереднє очищення, пневморешітний сепаратор, жалюзійний
повітророзподільник, параметри та режими.
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галузі Запорізької області і напрямки підвищення її ефективності / Є.В.
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С. 196-203. (Здобувачем отримана система диференціальних рівнянь руху
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Задосна Н.О. Аеродинамічні
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розвитку АПК. Матеріали міжнародної. науково-практичної. конференції
ТДАТУ. Мелітополь, 2015. Т. 4: Технічні науки, ч. 2. С. 53-55.
16.

Задосна Н.О. Условия обоснования параметров и режимов

работы пневмосепаратора масличного сырья подсолнечника /Н.О. Задосна//
Проблеми

конструювання,

виробництва

та

експлуатації

сільськогосподарської техніки. Матеріали X міжнародної науково-практичної
конференції. Кіровоград, 2015. С. 96-98.
17.

Задосна Н.О. Методика визначення якісних показників роботи

повітрярозподільного пристрою машини попереднього очищення зерна / Н.О.
Задосна, О.О. Білокопитов // Матеріали міжнародної

науково-практичної

конференції з питань природного агровиробництва в Україні, проблем
становлення, перспектив розвитку. Дніпропетровськ, 2015. - С. 60-62.
(Здобувачем визначені критерії якості роботи ПРС для реалізації плану
ПФЕ).
18.

Михайлов Є.В. Результати виробничих досліджень та економічна

ефективність переробки сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику/
Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна // Аграрна наука та освіта в умовах
Євроінтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
Кам'янець-Подільський,

2019.

–

С.

36-38.

Режим

доступу:

http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652(Здобувачем
представлена економічна доцільність використання результатів власних
досліджень).
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19.

Пневморешітний сепаратор скальператорного типу із замкненою

повітряною системою/ Є.В. Михайлов, А.М. Семенюта, Н.О. Задосна//
"Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції": Збірник
матеріалів Міжнародного науково-практичного форуму 21-22 червня 2019
р. Мелітополь, 2019. – С. 20-22. (Здобувачем представлено технологічну
схему та процес роботи ПРС).
Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:
20.

Пат. № 94716 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний

сепаратор /Є. В. Михайлов, О. О.Білокопитов., Н.О. Задосна – № u2014
06765;

заявл.16.06.2014;

опубл.

25.11.2014,

Бюл.№

22.

(Здобувачем

обґрунтовано зміна «живого перетину» жалюзі повітророзподільника).
21.

Пат. № 98383 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний

сепаратор /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна – № u2014 12226; заявл.13.11.2014;
опубл. 27.04.2015, Бюл.№ 8. (Здобувачем обґрунтовано співвідношення
розмірів жалюзі).
22.

Пат. № 105152 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний

сепаратор /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна – № u2015 07760; заявл.06.12.2016;
опубл. 10.03.2016, Бюл.№ 5. (Здобувачем обґрунтовано зміна кута нахилу
рухомої жалюзі до нерухомої).
23.

Пат. № 116021 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний

сепаратор із замкненою повітряною системою /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна,
О.О. Афанасьєв – № u2016 09901; заявл. 26.09.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл.
№ 9. (Здобувачем обґрунтовано ПРС із замкненою повітряною системою).
24.

Пат. № 118962 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний

сепаратор із замкненою повітряною системою /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна
– № u2016 12417; заявл.06.12.2016; опубл. 11.09.2017, Бюл.№ 17.
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25.

Пат. № 129349 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний

сепаратор із замкненою повітряною системою /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна,
О.О. Афанасьєв  № u 2018 05086; заявл. 08.05.2018; опубл. 25.10.2018,
Бюл.№ 20. (Здобувачем обґрунтовано встановлення задньої рухомої стінки).
ANNOTATION
Zadosnaya N.A. Justification of parameters and operating conditions of the
louver air distributor of the pneumatic separator of preliminary cleaning of the
sunflower oil supply. Qualification scientific work with the manuscript copyright.
Thesis for the degree of candidate of technical sciences on specialty
05.05.11 - machines and means of mechanization of agricultural production. 
Ministry of Education and Science of Ukraine "Tavria State Agrotechnological
University name for Dmitry Motorny ", Melitopol, 2020.
The dissertation is devoted to increase of efficiency of technological process
of preliminary purification and reduction of specific energy consumption for
processing of sunflower oil raw material (OS) by substantiation of parameters and
modes of operation of louver air distributor of pneumatic grate separator (РGS)
with closed pneumatic system.
Obtaining high quality seed and OS for the processing industry is impossible
without their quality post-harvest processing. Therefore, it is important to clean
and sort the starting material, which makes it possible to divide the OS into
fractions and reduce the loss of valuable seeds and oil impurities.
High performance grain pre-treatment machines generally use the principle
of particle separation by geometric dimensions and in the air stream. Despite the
widespread use of the phenomenon of the movement of material particles in
modern grain-cleaning machines associated with the separation of components of
oil raw materials, quantitative patterns of motion of bodies, taking into account the
resistance of the air environment and now require research. This is especially true
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of the heap of sunflower seeds and its constituents, the study of which has been
scarce in the last 30 years.
Existing technologies and technical means of separation of raw oilseeds do
not give an opportunity to carry out the separation of the components of the seed
heap, as physico-mechanical and aerodynamic properties of sunflower and other
factions are very similar. Previous studies have shown that it is easier and more
effective just to implement it on pneumonectomy scalperator type separator with
closed air system.
The study of such technical means, methods of separation and the
components of the OS are relevant in the South region of Ukraine.
This situation creates an economic problem, the essence of which is poorly
executed technological operations, pre-treatment OS and its low technical and
economic efficiency.
This leads to the solution of scientific and technical problem of increasing
the efficiency of pretreatment and to reduce the specific energy consumption for
the cultivation of OS due to the study parameters and modes of operation louvred
diffuser PRS with a closed pneumatic system
An overview of the structure and dynamics of the production of OS in
Ukraine. The analysis of technologies and post-harvest processing of grain and
seed crops. The ways of intensification of processes of pre-cleaning grain and the
OSS.
Justified technological scheme of РGS pre-treatment OS with a closed
pneumatic system.
On the basis of implementing a new way of intensification of technological
process of work of РGS by applying pseudoarcana material layer on the outer
surface of a cylindrical sieve with a horizontal axis of rotation, the specific
productivity of the sieve is increased in 1,5-2,0 times.
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A theoretical study of the parameters and operating modes of the louver
diffuser РGS.
Developed program and method of determining physical and mechanical
properties of the SIS and the setting of parameters and operation modes louvered
air distributor РGS OS depending on the quality of his work.
Specified fractional composition, the aerodynamic properties of each faction
and its OS nature coming from the harvesters to the farms and oil extraction plants
of southern Ukraine, which testify to the change of its properties.
It makes changes to the calculation of manufacturing equipment,
justification of the capacities of the offices of the temporary reception and storage
of seeds, calculation of parameters of working bodies of technological lines.
Justified parameters and modes of operation of РGS. Obtained by carrying
out multi-factor experiment regression model of technological process enable to
evaluate the influence of parameters and operating modes of the louver diffuser
РGS on the quality of the material and can be used in the synthesis process and the
modeling of machines that use air flow.
When using diametrically fan and cylindrical sieves it is possible to develop
modular sizes РGS capacity 10-50 t/h.
The advantages of РGS  simplicity of design, absence of vibrations and
waves, creating conditions of minimal injury to the seed, the smaller the specific
energy consumption (0.18 kWht-1) in comparison with analogues (MPO-50, SPO50).
Developed Pneumocystis separator scalperator type embedded in the DP
"Gulyaypole mechanical plant" "of JSC Motor Sich" (Gulyaypole).
The novelty of technical solutions is confirmed by patents of Ukraine for
utility models.
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Conducted research of raw materials of sunflower, which comes to
Melitopol oilextraction plant. With an annual loaded process equipment Melitopol
oilextraction plant in 250 days with a daily processing oilseeds sunflower 400 t/day
may receive an annual income from recycling the trash of impurities on fuel and
industrial oil in amount of UAH 13550100, as evidenced by the implementation
act.
Given technical and economic indicators of the PRS implementation of OSS
on the example of agricultural enterprises of the southern Ukraine by the volume of
the gross sunflower harvest of 2000 tons, which will be (at 2019): operating
expenses – 168 UAH/t; adjusted cost - 98345 UAH; the annual economic effect –
UAH 105348; the payback period of additional capital investments  of 3,38 years.
When using РGS of OS in terms of the oil-extracting enterprises, these
figures will increase to 1,2 – 1,4 times at the expense of more qualitative
composition of OS in comparison with this, which comes from the harvesters.
Outlines General conclusions and recommendations.
Key words: after-harvesting sunflower, sunflower oil seed, preliminary
purification, pneumatic separator, louver air distributor, parameters and regimes.

LIST OF PUBLISHED WORKS ON THE THIRD DIRECTORY
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1. Technical means of post-harvest treatment of sunflower seeds: monograph
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processing lines of post-harvest sunflower seed treatment).
14. Methodological Aspects of Determining Parameters of a Scalper-Type
Air-Sieved Airflow Separator / Evgeniy Mikhailov, Marina Postnikova, Natalia
Zadosnaia, Oleg Afanasyev // W. (eds.) Euro-Par 2019. LNCS, vol. 2. pp. 133-137.
Springer, Heidelberg (2019).
Works certifying the approbation of dissertation materials:
15. Zadosna N. Aerodynamic properties of sunflower oil components /N.
Zadosna // Problems and prospects of sustainable development of agroindustrial
complex. Materials international. scientific and practical. TSATU conferences.
Melitopol, 2015. Volume 4: Technical Sciences, Part 2. P. 53-55.
16. Zadosna N. Conditions for substantiation of parameters and modes of
operation of the pneumatic separator of sunflower oil raw material /N. Zadosna //
Problems of design, production and operation of agricultural machinery.
Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference.
Kirovograd, 2015. P. 96-98.
17. Zadosna N. The technique of determining the qualitative performance
indicators of the air distribution device of the machine of pre-cleaning grain /N.
Zadosna, A. Belokopitov// Proceedings of the international scientific-practical
conference on natural agro-production in Ukraine, problems of formation,
prospects of development. Dnepropetrovsk, 2015. - P. 60-62. (The qualifier
determines the quality of work of the PGS for the implementation of the PFE plan).
18. Mikhailov E. Production research results and cost-effectiveness of
processing of sunflower oil waste impurity / Ye. Mikhailov, N. Zadosna// Agrarian
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International Scientific and Practical Conference. Kamianets-Podilsky, 2019. - P.
36-38. Access mode: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652
(Educator presented economic feasibility of using own research results).
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20. Pat. №. 94716 U Ukraine, IPC B07B1 / 28. Pneumatic grate separator /
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ВСТУП
Актуальність
матеріалу

та

теми.

олійної

Отримання

сировини

високоякісного

соняшнику

(ОСС)

для

насіннєвого
переробної

промисловості неможливо без їх якісної післязбиральної обробки. Тому
важливого значення набуває необхідність очищення та сортування вихідного
матеріалу, що дає можливість розділяти ОСС на фракції і зменшити втрати
повноцінного насіння та олійних домішок.
Високопродуктивні машини попереднього очищення зерна, як правило,
використовують принцип поділу частинок за геометричними розмірами та у
повітряному потоці. Незважаючи на широке використання явища руху
матеріальних частинок у сучасних зерноочисних машинах, пов'язаних з
сепарацією складових олійної сировини, кількісні закономірності руху тіл з
урахуванням опору повітряного середовища і нині потребують досліджень.
Особливо це стосується вороху насіння соняшнику та його складових,
вивчення яких за останні 30 років недостатнє.
Існуючі технології і технічні засоби сепарування сировини олійних
культур не дають можливості якісно здійснювати розділення складових
насіннєвого вороху, так як фізико-механічні та аеродинамічні властивості
соняшнику та інших фракцій дуже схожі. Попередні дослідження показали,
що найпростіше і найефективніше це здійснювати на пневморешітному
сепараторі скальператорного типу із замкненою повітряною системою.
Дослідження таких технічних засобів, способів сепарування та
складових ОСС є актуальними в південному регіоні України.
Такий стан речей створює народногосподарську задачу, суть якої
полягає в неякісному виконанні технологічної операції попереднього
очищення ОСС та її низькій техніко-економічній ефективності.
Це приводить до вирішення науково-технічної задачі з підвищення
ефективності попереднього очищення і зменшення питомих енерговитрат на
обробіток ОСС за рахунок обґрунтування параметрів та режимів роботи
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жалюзійного повітророзподільника пневморешітного сепаратора (ПРС) із
замкненою пневмосистемою.
Зв’язок роботи з науковими програмами
Дисертаційна робота виконана відповідно "Концепції Державної
програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на
період до 2011 року", затвердженої розпорядженням кабінету Міністрів
України № 785 від 30 травня 2007, "Державної цільової програми розвитку
українського села на період до 2015 року", затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України № 1158 від 19 вересня 2007, "Державної
програми сталого розвитку сільських територій України", затвердженої
указом Президента України № 500/2011, науково-дослідної роботи "Розробка
технологій та технічних засобів для рослинництва в умах зрошувального
землеробства

півдня

України"

№

держрегістраціі

01070008955

за

тематичними планами НДДКР Таврійського державного агротехнологічного
університету на 2011-2015 та 2016-2020 р.р.
Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є підвищення
ефективності технологічного процесу попереднього очищення і зменшення
питомих енерговитрат на обробіток ОСС шляхом обґрунтування параметрів
та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС із замкненою
пневмосистемою.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
1.

Зробити аналіз структури і динаміки виробництва соняшнику в

Україні, характеристик та властивостей ОСС господарств України.
2.

Дати оцінку рівню технічних засобів попереднього очищення

насіння соняшнику і на цій основі обґрунтувати технологічну схему ПРС
попереднього очищення ОСС із замкненою пневмосистемою.
3.

Провести теоретичні дослідження руху складових ОСС у зоні

жалюзійного повітророзподільника.
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4.

Розробити устаткування, програму та методику встановлення

параметрів та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС ОСС
з урахуванням якості його роботи.
5.

Визначити

статистичні

характеристики

якості

ОСС

–

фракційного складу, аеродинамічних властивостей та натури.
6.

Обґрунтувати

параметри

та

режими

роботи

жалюзійного

повітророзподільника ПРС олійної сировини соняшнику, провести виробничі
випробування

та

надати

техніко-економічну

оцінку

роботи

ПРС

попереднього очищення ОСС із замкненою пневмосистемою.
Об’єкт дослідження – технологічний процес роботи жалюзійного
повітророзподільника ПРС попереднього очищення ОСС із замкненою
пневмосистемою.
Предмет дослідження – закономірності впливу режимів роботи,
конструктивних

та

технологічних

параметрів

жалюзійного

повітророзподільника на показники якості насіння та енерговитрати на його
обробку.
Методи

дослідження.

Теоретичні

дослідження

проводились

з

використанням основних положень вищої математики, теоретичної механіки,
теорії механізмів і машин.
Експериментальні

дослідження

проведено

з

використанням

розроблених методик та чинних державних стандартів, регресійного аналізу,
статистичних методів опрацювання результатів досліджень, стандартного та
спеціально створеного експериментального обладнання.
Розрахунки виконували із застосуванням наступних програмних
пакетів “MATLAB 6,5”, “Microsoft Office Excel 2007”, Statistica 8.0, Microsoft
Visual Studio 2012 на мові С++.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
 вперше отримана математична модель руху частинки у повітряному
потоці ПРС в залежності від швидкості повітря та аеродинамічних
властивостей частинки олійної сировини соняшнику, що дає можливість
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проаналізувати робочий процес жалюзійного повітророзподільника і сприяє
зниженню енерговитрат на сепарування ОСС у повітряному потоці;
 вперше теоретичним та експериментальним шляхом отримано
залежності

максимальної

швидкості

повітряного

потоку

в

пневмосепараційній камері ПРС від частоти обертання ротора вентилятора.
Ці залежності дозволяють робити розрахунки в будь-яких проміжних точках
визначеного діапазону процесу сепарації;
 набуло

подальшого

розвитку

методика

експериментально

визначення основних характеристик повітряного потоку, що дає можливість
їх використання при розв’язані диференційних рівнянь, що описують
закономірності процесу сепарації в ПРС;
 отримали подальший розвиток корегування значень фракційного
складу, аеродинамічних властивостей та натури олійної сировини соняшника,
що надходить на переробні підприємства, які свідчать про зміну її
властивостей і необхідність корегування параметрів та режимів роботи
технічних засобів для післязбиральної обробки ОСС.
Практичне значення одержаних результатів:
1.

Визначено

статистичні

характеристики

фракційного

складу,

аеродинамічні властивості кожної фракції та натура ОСС, які надходять від
комбайнів на переробні підприємства півдня України, що дозволило
визначити фактичні показники якості матеріалу.
2. Розроблено практичні рекомендації з підвищення ефективності
технології післязбиральної обробки ОСС, які впроваджено у виробництво. За
результатами виробничих досліджень надходження олійної сировини на
Мелітопольський олійноекстракційний завод отримані наступні практичні
результати.

За

річного

завантаження

технологічного

обладнання

Мелітопольського олійноекстракційного заводу до 250 діб з добовою
переробкою ОСС 400 т/добу отримано річний прибуток від переробки
сміттєвих домішок на паливні матеріали та технічну олію у розмірі
грн.

28

На

3.

підставі

впровадження

нового

способу

інтенсифікації

технологічного процесу роботи ПРС за рахунок подачі псевдозрідженого
шару

матеріалу

на

зовнішню

поверхню

циліндричного

решета

з

горизонтальною віссю обертання питома продуктивність решета збільшилась
до 1,5-2,0 разів. При

використанні

діаметрального вентилятора та

циліндричного решета можлива розробка модульних типорозмірів ПРС
продуктивністю 10-50 т/год.
Переваги ПРС  простота конструкції, відсутність коливань і вібрацій,
використання

вентилятора

мінімального травмування

діаметрального

типу,

створення

умов

насіння, менші питомі витрати енергії (0,18

кВтгодт-1) у порівнянні з аналогами (МПО-50, СПО-50).
На основі розробленого ПРС із замкненою повітряною системою та
проведених

досліджень обгрунтувано

параметри

та режими

роботи

жалюзійного повітророзподільника.
4. Отримані шляхом проведення багатофакторного експерименту
регресійні залежності дають змогу оцінити вплив параметрів і режимів
роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС на якість кінцевого продукту
і можуть бути використані в процесі синтезу та моделювання машин, в яких
використовується повітряний потік.
5.

Можливість

виділення

фракційних

складових

в

процесі

пневмосепарування вороху соняшника дозволяє довести якість олійної
сировини до вимог стандартів ДСТУ 4694:2006, ДСТУ 7011:2009 і засвідчує
про ефективність попередньої очистки

та доцільність використання

розробленого ПРС в процесі його післязбиральної обробки у господарствах
України.
6. Відповідно договорам про творчу співдружність від 2009, 2013 рр.
представники дочірнього підприємства "Гуляйпільський механічний завод"
"ВАТ Мотор Січ" прийняли, а представники Таврійського державного
агротехнологічного університету передали технічну документацію на
розроблення

машини

попереднього

очищення

зерна

із

замкненою
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повітряною системою. "Гуляйпільський механічний завод" виготовив
експериментальний зразок машини, який забезпечує продуктивність до 10
т/год. при обробленні зернового матеріалу із засміченістю 10-15%, і до 5
т/год. – при обробленні ОСС засміченістю 5-12% за умови виконання
агротехнічних вимог.
7. Техніко-економічні показники ефективності упровадження машини
попереднього очищення ОСС на прикладі аграрного підприємства півдня
України з обсягом валового збору соняшника 2000 т складуть (у цінах 2019
р.): експлуатаційні витрати – 168 грн/т; сукупні витрати  98345 грн; річний
економічний ефект – 105348 грн; термін окупності додаткових капітальних
вкладень  3,38 року.
При використанні машини попереднього очищення ОСС в умовах
олійноекстракційних підприємств ці показники збільшаться у 1,2 – 1,4 рази
за рахунок більш якісного складу ОСС у порівняні з такою, яка надходить від
комбайнів.
Особистий внесок здобувача.
Основні результати отримані автором самостійно. У наукових працях,
написаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у:
 аналізі та дослідженні технічних засобів

післязбиральної обробки

зерна та ОСС [ 1-2, 4-10];
 визначенні фракційного складу, аеродинамічних властивостей та
натури олійної сировини соняшника [3, 5, 12, 14, 20];
 обґрунтуванні технологічної схеми ПРС попереднього очищення ОСС
із замкненою пневмосистемою [4, 6-12, 15,17, 19, 21-25];
 розробленні математичної моделі руху складових ОСС у зоні
жалюзійного повітророзподільника [16-19];
 обґрунтуванні

параметрів

та

режимів

жалюзійного

повітророзподільника [4, 7, 10, 12, 21].
Дослідження проводилися в умовах наукової лабораторії ТДАТУ,
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дочірнього підприємства "Гуляйпільський механічний завод" "ВАТ Мотор
Січ", лабораторії Мелітопольського олійноекстракційного заводу.
Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових
досліджень, що містяться в дисертації, доповідались і одержали позитивну
оцінку на: науково-технічній конференції викладачів та аспірантів ТДАТУ
(2013 рік); ΧΊV Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам´яті
академіка

Леоніда

Погорілого

«Науково-технічні

засоби

розробки,

випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій»
(26-27 вересня 2013 року); «Технічний прогрес в АПК» (19-20 березня 2015
року) у Харківському національному технічному університеті сільського
господарства імені Петра Василенка); «Інноваційні аспекти розвитку
обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» (8-11 вересня
2015 року) у Таврійському державному агротехнологічному університеті);
міжнародній науково-практичній конференції «Природне агровиробництво в
Україні, проблеми становлення, перспективи розвитку» (22-23 жовтня 2015
року) у Дніпропетровському державному агроекономічному університеті; X
міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання,
виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» ( 5-6 листопада
2015 року) у Кіровоградському національному технічному університеті);
XVII Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми землеробської
механіки» (1718 жовтня 2016 року) у Сумському національному аграрному
університеті); міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні шляхи
розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації» (23−24
жовтня 2018 року) у Таврійському державному агротехнологічному
університеті; міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука
та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 року) у Подільському
державному аграрно-технічному

університеті;

практичному

наукові

форумі

«Сучасні

міжнародному науково-

дослідження

на

шляху

до
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євроінтеграції»

(21-22

червня

2019)

у

Таврійському

державному

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.
Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертації
викладені у 25 опублікованих роботах, у тому числі в монографії, 18 фахових
статтях і тезах, із них 4  одноосібно, 2  у наукових закордонних виданнях,
6  у патентах України на корисну модель.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 5
розділів, загальних висновків, списку літератури із 126 найменувань та
додатків. Містить 260 сторінок, 17 таблиць, 66 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1 Структура і динаміка виробництва соняшнику в Україні
Виробництво олійних культур належить до основних напрямів
діяльності сільського господарства України. Підтвердженням цього є
зайнятість ними посівних площ. Торік усіма категоріями господарств
засівалося 26,7 млн га ріллі. При цьому олійні культури займали майже 30 %
всіх площ. До того ж, і минулого року частка олійних культур в структурі
посівів знаходилася на такому ж рівні [1].
Основою вітчизняного виробництва олійних культур є насіння
соняшнику. Його частка у загальному виробництві цієї групи культур
становить майже дві третини. Упродовж останніх років в Україні
спостерігалася тенденція до збільшення виробництва насіння соняшнику.
Якщо у 2005 році валовий збір цієї культури становив 4,7 млн т, то у 2018/19
маркетинговому році (МР) отримано 14,5 млн т. Цьому сприяло утримання
великих масштабів господарювання. Нинішнього року посівні площі під
культурою становили майже 6 млн га, що на третину більше 2005-го. З
розширенням площ під культурою підвищувалася врожайність. Якщо у 2005
році врожайність соняшнику становила 12,8 ц/га, то у 2018 – понад 24 ц/га [28].

Рисунок 1.1 – Динаміка виробництва насіння соняшнику в Україні [6]
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Найбільші площі олійних культур зосереджувалися у Кіровоградській
(743 тис. га), Запорізькій (568), Дніпропетровській (558) та Полтавській (536
тис. га) областях. При цьому в цих же регіонах були більш масштабні площі
під соняшником [4].
Якщо переглянути динаміку валового збору соняшника за останні
півстоліття то проявляється чітка тенденція до збільшення валового збору
(Таблиця 1.1).
Таблиця 1.1

Роки

Соняшник,
тис.т

Роки

Соняшник,
тис.т

Роки

Соняшник,
тис.т

Роки

Соняшник,
тис.т

Роки

Соняшник,
тис.т

Валовий збір соняшнику на території України [5]

1913
1945
1950
1955
1960

71
400
703
1385
1603

1965
1970
1975
1980
1985

2544
2860
2123
2308
2266

1990
1994
1995
1996
1997

2794
3457
2530
2277
2119

1998
2000
2006
2008
2010

2168
2571
5324
6035
6850

2012
2013
2014
2016
2019

8469
10956
10456
13356
14500

Як бачимо з таблиці 1.1 валовий збір соняшнику має стійку тенденцію
до зростання в усіх категоріях господарств. В господарствах населення
валовий збір у 2019 МР (14500 тис.т) збільшився в порівнянні з 2008 роком
(6035 тис.т) майже на 240 %.
У 1950 році валовий збір становив 703 тисяч тон, 1960 – 1603 тисяч
тон, 1970 – 2530 тисяч тон, 1980 рік – 2119 тисяч тон, 1990 – 2571 тисяч тон.
Тобто на території України, частині тоді СРСР зберігалося тенденція до
збільшення виробництва соняшнику. Посівна площа даної культури в 2006
році становила 3964 тис. га. Найбільша ж посівна площа під даною
культурою була зареєстрована в 2003 році, а саме 4001 тис. га. Стосовно
збиральної площі то вона в 2006 році склала 3611 тис.га. Що на 222 тис. га
більше ніж в 2005 році. Розглянувши дані таблиці можна зробити висновок
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що вирощування соняшнику по Україні ведеться екстенсивним шляхом, так
як виробництво даної культури збільшується завдяки значному збільшенню
площ, а не підвищенню врожайності.
Загалом

обсяги

світової

торгівлі

соняшником

відносно

його

внутрішнього споживання становлять 4,3%, що пояснюється переробкою
цього насіння у країнах–виробниках та задоволенням потреб споживачів не
сировиною, а продуктами переробки. Більш поширеними продуктами
переробки соняшнику на зовнішньому ринку є харчова олія та шрот.
Соняшникову олію українського виробництва експортують у понад 100
країн, кількість яких з кожним роком зростає. Разом з тим, основними
покупцями цього продукту є країни ЄС, Китай та Індія.
Упродовж останніх років в Україні спостерігалася тенденція до
збільшення виробництва насіння соняшнику. У 2018/19 маркетинговому році
(МР) отримано 14,5 млн т, а врожайність соняшнику становила понад 23 ц/га.
В Україні понад 90 % площ олійних зайнято під соняшником, внаслідок чого
відбувається деградація земель, виникає загроза зараження ґрунту та
поширення хвороби соняшнику. Протягом останнього десятиріччя площі
посівів зросли більше чим в 1,5 рази. Така економічна ситуація вимагає
об’єктивної оцінки подій в галузі і підвищення ефективності в нових умовах
господарювання [19, 22, 23, 23, 46, 49, 51, 52, 53].

1.2

Характеристики та властивості олійної сировини соняшнику

господарств Півдня України
Більшість

олійної

сировини

соняшнику

переробляється

на

спеціалізованих пресових та екстракційних заводах. Насіння соняшника
містить більше 46% олії. Оболонка – лузга – складає 26…35% від маси
насіння. В процесі технологічної обробки лузгу відділяють від ядра,
внаслідок чого вміст олії збільшується до 48 – 50 % [7].
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Важливим показником технологічної якості насіння є вміст в ньому
домішок. Домішки сировини поділяються на сміттєві та олійні [9].
До сміттєвих відносять домішки мінеральні (земля, пісок, камінці) та
органічні (залишки листя, стовбурів, пусте насіння, оболонки насіння,
насіння всіх дикорослих і культурних рослин, крім віднесених за стандартом
до олійних домішок).
Олійні домішки  це в основному пошкоджене насіння основної
олійної

культури,

насіння

зіпсоване

самозігріванням,

висушуванням,

обвуглене, гниле  з явно пошкодженим ядром, бите, поїдене шкідниками,
м’яке, проросле, зі зміненим кольором ядра.
Насіння соняшнику не залежно від сфери використання має бути у
здоровому стані, без самозігрівання та теплового пошкодження під час
сушіння; мати властивий здоровому насінню запах (без затхлого, пліснявого,
інших сторонніх запахів); мати нормальний колір відповідно до певних
сортових ознак. Якщо вміст домішок інших типів рослин переважає
встановлену норму, насіння визначають як суміш типів із зазначенням
кількості основного та інших типів. Насіння олійних культур, пошкоджене
шкідниками хлібних злаків (крім кліща), не може бути використано для
переробки на харчові продукти [8].
Фізико-механічні властивості насіння соняшнику змінюються та
залежать від багатьох факторів: виду та сорту культури, кліматичних умов
регіону вирощування, ґрунту та його обробки, вологості насіння та інших
факторів.
До фізико-механічних властивостей насіння соняшнику відносяться:
геометрична

форма

і

лінійні

розміри,

абсолютна

маса,

щільність,

аеродинамічні та інші властивості [9]. Вони важливі при вирішенні багатьох
питань післязбиральної обробки, зберігання і особливо технологічної
переробки насіння. До основних відмітних особливостей соняшнику
відносяться: висока олійність, низька механічна міцність оболонки,
щільність, натура, парусність, швидкість вітання і підвищена шпаруватість,

36

геометрична форма і лінійні розміри. Від геометричній форма і лінійних
розмірів

насіння

залежить

тип

сховища,

розміри

робочих

органів

технологічних машин, а так само спосіб зберігання і переробки насіння.
Оцінку якості насіння як посівного матеріалу здійснюють згідно з [9].
Відомі

наступні

значення

фізико-механічних

і

аеродинамічних

властивостей насіння соняшнику [9]:
 вологість насіння, %  4,3 ... 9,2;
 відносна щільність насіння, г/см ³  0,651 ... 0,827;
 насипна щільність, (натура) г/дм ³;  330...470;
 абсолютна маса 1000 насінин, г  40,0 ... 98,1;
 шпаруватість , %  42 ... +60;
 критична швидкість , мс-1  3,2 ... 8,9;
 коефіцієнт парусності, мс-1  0,24 ... 0,29;
 кут природного укосу, 

сухого насіння  27...+35;
вологих насіння  30...+42.

На підставі наведених даних можна зробити висновок, що насіння
соняшнику як об'єкт післязбиральної обробки мають яскраво виражені
специфічні особливості та фізико-механічні властивості, що необхідно
враховувати в якості передумов для вдосконалення технологічних процесів
післязбиральної обробки насіння соняшнику.
Виходячи з цього на перший план випливає попереднє очищення.
Післязбиральна обробка насіння соняшнику надає йому стійкості під час
подальшого зберігання, попереджує зниження виходу і якості олії та інших
продуктів, що отримують у результаті промислової переробки насіння на
заводах.
Визначено, що за останні 20-30 років у зв’язку з вирощуванням нових
сортів соняшнику, змінною термінів збирання, використання сучасної
збиральної техніки вітчизняного та іноземного виробництва фізико-механічні
та аеродинамічні властивості олійної сировини соняшнику змінилися, що
потребує подальшого її дослідження.
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1.3 Технології і засоби післязбирального обробітку зерна та олійної
сировини соняшнику
1.3.1 Аналіз технологій післязбиральної обробки зерна та олійної
сировини соняшнику
Технологія післязбиральної обробки та підготовки насіння соняшнику
в умовах господарств реалізується з використанням зерноочисних агрегатів,
зерно-сушильно-очисних комплексів, механізованих ліній і окремих машин.
При традиційній технології процес післязбиральної обробки насіння включає
попереднє очищення, сушіння вологого соняшнику, первинне очищення
сухого (або підсушеного) насіння, а в ряді технологічних ліній та
зерноочисних

агрегатів



ще

й

міжопераційне

зберігання.

При

післязбиральної обробці насіння виконують додаткові операції, такі як:
сортування, калібрування, триєрування і розділення насіння за питомою
вагою [10, 12, 40, 42].
Сучасна технологія післязбирального обробітку повинна забезпечити:


застосування

найбільш

інтенсивних

способів

післязбирального

обробітку насіння соняшнику на всіх технологічних етапах, особливо під час
очищення, сушіння та охолодження;


можливість доведення насіння до певних кондицій за вологістю та

засміченістю;


повне завершення післязбирального дозрівання;



запобігання погіршенню якісних показників олії та інших компонентів,

які утворюються при переробці насіння;


неможливість загорання насіння, травмування та обрушування на всіх

етапах післязбирального обробітку;


забезпеченість рівномірної температури і вологості всієї маси насіння

при відправленні його на зберігання;


раціональне використання відходів, одержаних під час очищення

насіння [10, 12].
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Зібране насіння соняшнику відрізняється високим рівнем засміченості,
що є наслідком недостатньої міцності кошиків та самого насіння. В
залежності від перелічених факторів засміченість насіння соняшнику в
умовах півдня України по нашим даним складає 3-23% [10].
Приймання та післязбиральний обробіток насіння соняшнику має свої
специфічні особливості. Значна нерівномірність надходження насіння на
підприємства по добі і годинах, одночасне приймання великої кількості
насіння з різними, в тому числі високою вологістю і засміченістю, надають
суттєвий вплив на побудову технологічного процесу післязбиральної
обробки.
Основною вимогою сучасної технології післязбирального обробітку є
максимально швидке доведення насіння будь-якої вологості та засміченості
до стану, що забезпечує нормальне протікання процесу післязбирального
дозрівання, подальше безпечне зберігання, а також відповідає вимогам
переробних підприємств.
Принципова схема прийому щойно зібраного соняшникового насіння
складається з наступних етапів [1].
Після зважування та розвантаження насіння направляються на
доробіток відповідно до їх якісних показників. Зважені насіння проходять
первинне грубе очищення.
Насіння сухе, але сміттєве або середньої чистоти допускається
тимчасово складувати до очищення в проміжних ємностях, обладнаних
вентилюванням, за умови ретельного спостереження і постійного контролю
за якістю і температурою. Вологе і сире насіння повинно негайно піддаватися
до сушінню без проміжного зберігання.
Висушене насіння передаються на фракціонування, де воно поділяється
на

дрібну

фракцію

з

переважним

вмістом

щуплого,

незрілого

і

недорозвиненого насіння і велику фракцію повністю дозрілих. Потім обидві
фракції, дрібна й велика, направляються на другу очистку.
Насіння дрібної фракції складуються окремо і переробляються в першу
чергу [1].
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Однак,

аналіз

фактичного

стану

насіння,

одержаних

олійно-

екстракційними підприємствами від заготівельних організацій показує
значну нерівномірність якості соняшнику залежно від місяця надходження,
технології та засобів механізації елеваторів та сировинних ділянок.
В Україні для післязбиральної обробки насіння соняшнику найбільш
частіше використовуються слідуючи технологічні лінії [1, 46, 49, 51, 52].
Зерноочисно-сушильний комплекс ЗСК -15 (ВАТ «Амкодор-Можа»)
[51].
Комплекс призначений для післязбиральної обробки (очищення та
сушіння) зернових, зернобобових і круп'яних культур, кукурудзи, ріпаку з
вихідною вологістю до 40% і передбачає комплексну механізацію сушки,
очистки та вантажно-розвантажувальних робіт.

Рисунок 1.2  Схема технологічна роботи комплексу ЗСК-15 [51].
Комплекс працює за такою технологічною схемою: зерновий матеріал з
самоскида або ковшовим навантажувачем подається в приймальний пристрій
1, який скребковим транспортером передає його в завантажувальну норію 2.
Далі зерновий матеріал подається на машину попереднього очищення МПО50 - 3. Після попереднього очищення зернової матеріал подається в сушарку
СЗК -15 - 5, а відходи з машини попереднього очищення направляються в
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накопичувальний бункер 4, звідки у міру накопичення вивантажуються в
транспортний засіб. З сушарки зерновий матеріал подається на машину
первинного очищення МЗС-25 - 6. Після первинного очищення зернової
матеріал подається в бункер накопичення сухого зерна 7, а відходи з машини
первинного очищення направляються в накопичувальний бункер 4. У бункері
7 зерно охолоджується зовнішнім повітрям. Сухе охолоджене зерно через
самоплив вивантажується в транспорт або в механізований склад. У разі
сушіння фуражного зерна зерновий матеріал можна подавати з сушарки
відразу в бункер сухого зерна.
Вітчизняні зерноочисні комплекси КЗ-25, КЗ-50, КЗсК-25, КЗМ-25
використовуються для післязбиральної очистки зерна та інших культур
харчового, насіннєвого та фуражного призначення.
Застосування зерноочисних комплексів дозволяє уникнути значних
втрат при збереженні та очистці зерна, швидко та ефективно довести його до
базисних кондицій і значно зменшити витрати ручної праці [42].
Лінія очищення насіння соняшнику (Китай) [51] застосовується для
якісної очистки олійної сировини соняшнику від великих і малих сторонніх
домішок, пилу, порожнього насіння, інших забруднень за розміром
порівнянних з розміром повноцінного насіння.

Рисунок 1.3 – Лінія очищення насіння соняшнику QLH-1500 (Китай)
[51]
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Лінія

включає:

приймальний

бункер;

елеватор;

прямолінійний

очищувач; круговий віброочищувач; панель управління.
Продуктивність по насінню соняшнику  1500 кг/год.;
якість очищення  мінімум 99,5%;
втрати  максимум 0,5%;
енергоспоживання  5,88 квт/год.;
робочий персонал  2 людини.
Лінія з виробництва нетравмованого високопродуктивного насіння [59,
60] Фадєєва використовує рівень мінімального техногенного впливу на
насіння

Рисунок

1.4

–

Лінія

з

виробництва

нетравмованого

високопродуктивного насіння [59, 60]
1 – приймальний бункер; 2 – щадна тихохідна норія (25 т/год); 3 –
очищаюче - калібруюча машина; 4 – вібротранспортер; 5 – щадна тихохідна
норія (10 т/год); 6 – пнемовібростіл; 7 – протравливатель; 8 - пневмосистема
відведення сміття; 9 – система аспірації; 10 ... 21 – Біг-Беги; 22 – ваги палетні
(системи автоматизації).
Аналіз технології післязбирального обробітку олійної сировини
соняшнику, показує, що незалежно від обраної технології на перший план
встає попередній обробіток вороху.
Дослідження показують, що при вдосконаленні технічних засобів для
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післязбиральної обробки насіння має бути змінений підхід. В основу
досконалості засобів механізації має бути покладений принцип мінімального
впливу на насіння, тобто кількість операцій має бути доведено до мінімально
необхідного, а технологічні лінії  максимально скорочені і насамперед  за
рахунок зменшення транспортувальних органів. Це може бути досягнуто за
рахунок переходу від горизонтальної до каскадної, вертикальної або
комбінованої компоновки машин в лінію. При цьому поряд з травмуванням
насіння, зменшується матеріаломісткість і енергоємність технологічних
ліній.
1.3.2. Аналіз машин попереднього очищення зерна та олійної сировини
соняшнику
Попереднє очищення найбільш ефективне тільки в тому випадку, якщо
проводиться відразу ж при надходженні зерна або насіння на тік. Затримка з
очищенням навіть на ніч зв'язана з небезпекою зниження якості і
самозігрівання. Крім того, при затримці з очищенням відбувається швидкий
перерозподіл вологи між зерном і більш вологими домішками, у результаті
чого зерно трохи воложиться, тобто погіршується його якість [11, 17, 20, 33,
39, 50].
Об'єктом сепарування машин попереднього очищення зерна є
свіжозібране зерно, що надходить від зернозбиральних комбайнів. Не
зважаючи на велику множину ознак розподілення зернових сумішей,
обумовлених різноманітністю розмірів зерна, їх

форм, в машинах

попереднього очищення зерна основними будуть аеродинамічні властивості і
розмірні характеристики. По останньому признаку, розподілення зернових
сумішей відбувається на плоских решетах, циліндричних з горизонтальною
віссю обертання зі внутрішньою або зовнішньою робочою поверхнею,
циліндричних
скальператорах

з

вертикальною
і

віссю

обертання

барабанах-скальператорах

з

або

на

решетах-

нескінченною

робочою

стрічкою [42]. В сучасних зерноочисних комплексах та у ворохоочисниках,
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що випускаються вітчизняною промисловістю, широко поширені плоскі,
циліндричні

решета,

вертикальні

повітряні

канали

і

розімкнуті

пневмосепаруючі системи аспираційного типу.
По конструктивному оформленню решета можна розділити на
плоскі, циліндричні, конічні,

транспортерного

типу,

з активними

елементами, із гнучкими елементами, просторові [42].
Решета по способі виготовлення бувають пробивні, ткані, плетені,
рубчасті, струнні та ін. Використовуємі у повітряно-решітних машинах
пневмосепаруючі

системи

бувають

нагнітального,

усмоктувального,

нагнітально-усмоктувального і замкнутого типу з вертикальними, похилими
або кільцевими пневматичними каналами. Постачені осадовими камерами,
інерційними пилевіддільниками, циклонами. Сепарація в повітряному потоці
відбувається під дією двох груп зовнішніх сил: аеродинамічних і масових сил ваги і сил інерції в основному поступального руху [42].
Крім агротехнічних вимог, машини попереднього очищення (МПО)
зерна повинні забезпечувати й наступні загальні вимоги [44]:
-

робочі органи і механізми машини не повинні ушкоджувати

зерно;
-

при заданих продуктивності, засміченості та припустимої

кількості відходів, за один пропуск машина повинна забезпечувати очищення
насіння, що відповідає вимогам до посівного або продовольчого зерна;
-

машина

повинна

бути

універсальною,

пристосованої

для

очищення і сортування насіння різних культур;
-

машина

повинна

бути

зручною

в

експлуатації,

легко

регулюватися, бути безпечною в роботі і забезпечувати норми санітарії [50].
В нашій країні машини попередньої очистки випускаються в двох
виконаннях: стаціонарні для поточних ліній і самопересувні для обробки
зернового вороху на відкритих ділянках зернокомплексів та в складських
приміщеннях.
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Зерноочисні машини виробництва ВАТ «Вібросепаратор» (Україна, м.
Житомир) (рис. 1.5), сепаратори вібровідцентрові зернові типу БЦСМ
«Сузіря»

призначені

для

очищення

зерна

колосових,

зернобобових,

круп'яних, олійних культур, кукурудзи, сорго й інших насінь від великих,
дрібних і легких домішок. Машини встановлюють у потокових зерноочисних
лініях, зерноочисних агрегатах і зерноочисно-сушильних комплексах [42].

Рисунок 1.5 – Зерноочисні вібровідцентрові сепаратори БЦС ВАТ
«Вібросепаратор» [42]
Сепаратори вібровідцентрові використовують для очистки зерна і
насіння зернових, круп'яних та бобових культур від бур'янових та зернових
домішок у складі зерноочисних агрегатів типу ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40, КЗ25, КЗ-50, комплексів КЗС-20, КЗС-40, КЗСК-25, КЗМ-25. Сепаратори
виготовляються з одним, двома або чотирма уніфікованими блоками.
Сепаратори виготовляються у трьох модифікаціях: базова модель (без
додаткової комплектації); елеваторний варіант і комплект обладнання для
будівництва та реконструкцій зерноочисних комплексів.
У порівняні з плоскими решітними ЗОМ вони більш продуктивні, але
травмують насіннєвий фонд.
Машини типу БЦСМ не використовують при обробці вихідного
матеріалу з вологістю більш 18%, тому їх слід віднести до машин первиного
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очищення, а не до МПО.
Машини попереднього очищення МПО-50, МПО-50С (ВАТ ГСКБ
«Зерноочистка» (Росія, м. Вороніж) [42], стаціонарні, призначені для
попереднього очищення зернового вороху основних сільськогосподарських
культур. Розраховані для роботи на зернокомплексах КЗС-50, ЗАВ-50, КЗС25, ЗАВ-25 у потокових лініях у всіх зонах країни.
Машина

МПО-50

(рис.

1.6)

має

ефективну

та

потужну

пневмосепаруючу систему, але низку експлуатаційну надійність решітного
сепаратора транспортного типу. МПО-50С має решітний сепаратор у вигляді
циліндричного решета с зовнішньою робочою поверхнею і більшою
експлуатаційною надійністю в порівняні з МПО-50.

Рисунок 1.6 – Технологічна схема роботи стаціонарної машини
попереднього очищення МПО-50 [42],
1 – аспираційний канал; 2 – сітчастий транспортер; 3 – прийомна
камера; 4 – вентилятор; 5 – дросельна заслінка; 6 – шнек відходів.
На базі технологічної схеми МПО-50 розроблені машини попереднього
очищення МПО-100(ВАТ ГСКБ «Зерноочистка», (РФ, м. Вороніж), СПО-50,
СПО-100

(Хорольський

машзавод,Україна)

і

сепаратор

СП-70

(

46

Казимирівський дослідно- експериментальний завод, Білорусь), маючий
гравітаційну сепаруючу сітку для відокремлювання великих домішок.
Зерноочисник ОЗМ-20 мобільний («Клєвер» (Klever), «Ростсільмаш»,
РФ [74] (рис. 1.7) призначений для попереднього двоступеневого очищення
зерна (пшениця, овес, ячмінь, кукурудза, насіння соняшнику) від грубих і
великих сторонніх і соломистого домішок з метою доведення вмісту домішок
в заготовляв зерні до базисних кондицій і запобігання від засмічення
наступних приймально-розподільчих пристроїв.

Рисунок 1.7 – Зерноочисник ОЗМ-20. [74],
Зерноочисник відноситься до мобільних технічних засобів і не
використовується в поточній технології післязбиральної обробки зерна.
Машина попереднього очищення МВР-7 (МПУ-70) (РФ, ВАТ«ГСКБ
«Зерноочистка») виконує попереднє очищення вороху сільськогосподарських
рослин зернових, зернобобових, технічних та олійних культур від легких,
дрібних і великих домішок, відокремлюваємих сітчастим барабаномскальператором, повітряним потоком і на решетах в технологічних лініях
підготовки продовольчого та непродовольчого зерна. Недоліком є розімкнута
повітряна система [74].
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Ситовий зерноочисний сепаратор попереднього очищення Ruberg, тип
RVS 100 (Німеччина) (рис. 1.8) [74] призначений для попереднього і
основного очищення зернових, бобових і олійних культур.

Рисунок 1.8 – Сепаратор ситовий зерноочисний попереднього
очищення Ruberg, тип RVS 100 [74]
Для очищення використовуються кругові рухи сит. Зерноочисник
змонтований на сталевій рамі, а корпус самого очищувача підвішений на
канатах зі скловолокна. Основне обладнання являє собою набір сит. Є 2 сита
попереднього очищення (3,00 м2), 5 сит для основної очищення ( 7,5 м2 ) і 5
сит для очисти від піску (7,5 м2). Ці сита для піску в основному
використовуються на комбікормових заводах, а також для безперебійної
очищення пшениці та ріпаку. Для очищення сит, використовуються гумові
кульки, поміщені під кожним ситом. Зерноочисник працює з рециркуляцією
повітря. 90% повітря використовується повторно і лише 10 % направляється
на очистку.
Комплексний барабанний сепаратор КБС «КМЗ» (Україна, м. Карлівка)
(рис. 1.9) призначений для очищення всіх видів зернових, зернобобових,
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соняшника, кукурудзи, круп’яних культур різної вологості та засміченості.
КБС може виконувати функції скальператора (попереднє очищення) та
сепаратора (первинне і вторинне очищення) [42].

Рисунок 1.9 – Комплексний барабанний сепаратор КБС «КМЗ» [42]

Рисунок 1.10 – Схема технологічна процесу комплексного барабанного
сепаратора КБС «КМЗ» [42].
Принцип дії оснований на послідовному очищенні зерна від сторонніх
домішок на барабані, що обертається повільно та дещо нахиленому до
горизонту. Матеріал також очищується повітрям від легких домішок.
Недоліком є значні габарити та недосконала пневмосистема.
Ситові сепаратори BS фирма «Арай» (Araj), (Польша) призначені для
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попереднього і інтенсивного очищення різного роду культур: ріпаку,
пшениці, ячменю, жита, вівса та зерна злакових культур, а також насіння
кукурудзи, соняшнику, гороху та бобових культур. Компанія Araj випускає
також барабанні сепаратори продуктивністю від 20 до 240 т/год. Очисний
барабан у них поділений на окремі секції, кожна з яких надає можливість
встановлення довільного сита. Завдяки такій заміні сит можна пристосувати
сепаратор до будь-якого типу зерна, а також досягати очікуваних параметрів
очищеного матеріалу [42].
Очисні машини під маркою «Кімбрія» (Cimbria) (Данія) забезпечують
очищення усіх видів зернових культур, насіння садових рослин, трав, квітів,
кукурудзи, бобових і т.д. Продуктивність цієї техніки становить від 1 т/год
(тонке очищення) до 360 т/год при попередньому очищенні. Гравітаційні
сепаратори Cіmbrіa відомі у світі завдяки своїй особливій системі
всмоктування й розподілу повітря [42].
Аспіратор Фадєєва «Дует» (рис.1.11) забезпечує ефективність аспірації
залежно від організації процесу взаємодії падаючого зерна з численним
повітряним потоком [59].

Рисунок 1.11 – Аспіратор Фадєєва «Дует» [59]
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Дослідження показали, що в силу складної взаємодії потоку повітря з
потоком зерна в домішки потрапляє крім рослинного легкого сміття і зернова
домішка, швидкість витання окремих зернин якої нижче швидкості витання
повноцінних зерен. Двоетапність аспірації не вирішує відбору зернової
домішки від сміття через однаковості швидкостей витання сміття і щуплого
зерна.
Струменевий сепаратор Фадєєва (ССФ-1) – варіант роботи з
засміченим різнокаліберним зерном, що вимагає попереднього очищення.
При цьому замкнута система циркуляції повітря розкривається (рис.
1.12) за рахунок зняття передньої стінки ресивера і установки каналу виходу
повітря з вентилятора. Повітря при цьому засмоктується в робочу камеру з
навколишнього середовища, розподіляє зерно по приймальних бункерів і
виходить з вентилятора в навколишнє середовище.
Завдяки впорядкованої структури потоку в робочій камері і можливості
глибокого регулювання вдається отримати високу якість розподілу зерна по
щільності і високоефективну його очищення.

Рисунок 1.12 – Струменевий сепаратор Фадєєва (ССФ-1) [59]
При післязбиральної підготовки травмування насіння викликано
багатьма причинами.

При очищенні, сортуванні, сушінні, а також
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транспортуванні зерно піддається механічних пошкоджень в ряді випадків
більше ніж при обмолоті його комбайнами. Картина ускладнюється ще й тим,
що з метою підвищення глибини очищення зерно пропускають через очисні
машини багаторазово. До того ж зерно за період зберігання кілька разів
перекачують з силосу в силос.
Зрозуміло, що уникнути травмування насіння неможливо. Навіть при
ручному обмолоті і сортування саме відділення зерна від колоса
супроводжується травмуванням зерна. Завдання в іншому – зменшити
травмування. Завдання комплексна. Як мінімум вона складається з трьох
складових:
• максимально скоротити кількість машин на шляху насіння від
збирання до сівби;
• за конструктивним виконанням машини повинні відповідати вимогам
ощадної технології з прибирання, післязбиральної обробки насіння, їх
сушінні і транспортуванні;
• машини повинні мати глибоке регулювання для виходу на
оптимальний режим як по ефективності експлуатації так і по мінімізації
травмування насіння.
Для інтенсифікації процесу поділу зернових матеріалів проводиться
значна робота з удосконалення плоских решіт.
Пропоновані рішення по вдосконаленню робочого процесу плоских
решіт дають можливість підвищити їхню продуктивність, але одночасно
значно ускладнюють конструкцію й металоємність зерноочисних машин.
До числа перспективних робочих органів відносяться циліндричні
решета із внутрішньою робочою поверхнею.
Створено нові перспективні робочі органи для сепарування зернових
матеріалів:

вертикальні

пневмовідцентрові

кільцеві

циліндричні
повітряні

вібровідцентрові
канали

з

решета

й

сходяче-прискореним

повітряним потоком [42].
Конструктивно-технологічною

особливістю

таких

сепараторів

є
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уніфікований очисний блок. Застосовуючи кілька таких блоків для
паралельної й послідовної роботи, можна забезпечувати різні технологічні
варіанти обробки зерна при продуктивності 25...100 т/год [42]. Їх недолік
значне травмування насіння.
В останні роки створені вітчизняні робочі органи скальператорного
типу [29-31, 90-92] – решета із зовнішньою робочою поверхнею й
горизонтальною віссю обертання. Решета прості за конструкцією, не мають
вібруючих вузлів і деталей, мають невелику метало-енергоємність і
практично не травмують зерно.
1.3.3 Аналіз конструкцій повітророзподільників пневмосепараційних
систем
Найбільш

складними

елементами

сепараційних

камер

є

повітророзподільники, вони призначені в основному для забезпечення
рівномірного розподілу повітря [20]. Повітророзподільник являє собою
пристрій, який забезпечує однакові або різні витрати і швидкості повітря по
довжині та перетинах. Прикладами використання може служити їх
застосування в системах віддуву незалежного листа, отриманого при
подрібненні

стебел,

в

сепараційних

пристроях

картоплезбиральних

комбайнів, в пневматичних живильниках, встановлюваних замість лопатевих
мотовил. Основні вимоги полягають у тому, щоб вони створювали необхідні
профілі швидкісних полів і не викликали зайвих гідровличних втрат [21].
Рівномірний розподіл повітря може бути забезпечено застосуванням
повітророзподільників постійного або змінного перерізу.
Рівномірну роздачу або всмоктування повітря можна здійснити
наступними способами [21]:
– зміною ширини щілини або площі отворів по довжині повітряпровіду.
Спосіб, забезпечує однакові втрати повітря по довжині щілини або в отворах,
але не забезпечує в них однакових швидкостей повітря. Цей спосіб
рекомендується при регулюванні повітряпроводів;
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– збереженням різниці статистичних тисків, постійних по довжині
повітряпровіду. Спосіб ефективний для коротких повітропроводів, наприклад
при влаштуванні повітряно-струменевих укриттів, повітряних завіс і т.п.;
–

незначною

зміною

різниці

статичних

тисків

по

довжині

повітряпровіду. Спосіб треба застосовувати при здійсненні загально-обмінної
розосередженої подачі і відсмоктування повітря, наприклад в системах
кондиціонування повітря.
– зміною коефіцієнта витрати повітря. Спосіб майже не отримав
розвитку через складність [21].
За

конструктивним

виконанням

повітрярозподільники

досить

різноманітні, це – жалюзі; решета; плафони; сопла; перфоровані та щільні
панелі і повітроводи.
В пневмосепаруючих системах ЗОМ найбільш використовуються
жалюзійні, щільні та решітні повітророзподільники.
Решітні

повітророзподільники

можуть

бути

припливними

та

витяжними:


регульованими і нерегульованими;



круглої, квадратної, прямокутної форми;



з напрямком потоку припливного повітря в одну, дві, три і чотири

сторони.
Регульовані пристрої припливних решіток являють собою наступні
види регуляторів :


регулятор втрат (як правило, багатостулковий клапан) ;



регулятор характеристик струменя;



регулятор напрямків (ряд спеціальних жалюзі, що відкриваються в
певному напрямку).
Деякі конструкції решіток є універсальними і застосовуються як в

припливних, так і у витяжних система.
Щілинні повітророзподільні пристрої створюють плоскі струменя.
Порівняно з решетами, при однаковій площі випуску повітря, щілинні
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розподільники повітря формують струмінь з більшою далекобійністю.
Щілинні

повітрярозподільники

бувають

припливні

і

витяжні,

нерегульовані і з регулюванням втрат та напрямки випуску повітря, а також
сталеві або алюмінієві.
Фасонні частини повітропроводів і обладнання, в яких втрати тиску
виникають при зміні швидкості або напрямку руху потоку, називають
місцевими опорами ζ .
Втрати тиску в місцевих опорах перевершують втрати тиску на терті,
зважаючи на це вимагає більшої уваги.
Опір прямокутної припливної шахти з жалюзійними решітками
залежить від їх площі - відносини ширини до висоти і кута розташування
жалюзі Коефіцієнт місцевого опору ζ при цьому можна визначити за
таблицею [21].
Стандартні нерухомі жалюзійні решітки, які використовуються в
пневмосепаруючих системах ЗОМ, з скошеними каналами і вертикально
зрізаними вхідними крайками (Рис. 1.13) мають коефіцієнт місцевого опору,
віднесений до швидкості повітря у трубі.

Рисунок 1.13 – Нерухомі жалюзійні решітки [21]:
а – зі скошеними каналами; б – з горизонтально зрізаними крайками.
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Для штампованої жалюзійної решітки з повним відкриттям жалюзі
рекомендується ζ = 1,6.
Також існують стулки різних типів (Рис.1.14).

Рисунок 1.14 – Стулки [21]:
а і б – одинарні верхньоподвісні; в – одинарні середньопідвісні;
г – подвійні верхньоподвісні; д – подвійні нижне- і верхньопідвісні.
Для стулок коефіцієнти місцевих опорів на вході приймаються залежно
від відношення довжини стулки до ширини (l/b) і від кута розкриття α [21].
Коефіцієнти місцевих опорів мають зворотну залежність до кута розкриття
клапану.
На підставі аналізу повітророзподільників значний інтерес при
обґрунтуванні

технологічної

схеми

пневмосепаратора

із

замкненою

повітряною системою може бути приділено конструкції жалюзійного
повітророзподільника постійного перетину з поздовжньою щілиною змінної
ширини,

змінного

повітророзподільника

прямокутного
постійного

поперечного

перетину

з

перетину

поздовжньою

та

щілиною

постійної ширини.
1.3.4 Шляхи інтенсифікації процесів попереднього очищення зерна та
олійної сировини соняшнику
Для інтенсифікації процесу поділу зернових матеріалів проводиться
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значна робота з удосконалення плоских решіт. Так, пропонується виконувати
решета не гладкими, а з поздовжніми виступами й з розміщенням довгастих
отворів у западинах між ними. При цьому збільшується ймовірність влучення
зерен в отвори за рахунок орієнтації їхньою довгою віссю уздовж отвору.
Передбачається також досягти підвищення продуктивності решіт виконанням
отворів решета з похилими крайками [87].
З метою інтенсифікації процесу сепарації на плоских решетах
застосовують вібраційні коливання, а також обертають решета навколо
вертикальної осі.
Пропоновані рішення по вдосконаленню робочого процесу плоских
решіт дають можливість підвищити їхню продуктивність, але одночасно
значно ускладнюють конструкцію й металоємність зерноочисних машин.
За кордоном пропонуються багаторешітні машини з розташуванням
решіт одне під одним. Питома продуктивність таких багаторешітних машин
приблизно така ж, як у плоских решіт, але сама машина виходить більш
компактною.
До числа перспективних робочих органів відносяться циліндричні
решета із внутрішньою робочою поверхнею.
Створено нові перспективні робочі органи для сепарування зернових
матеріалів:

вертикальні

пневмовідцентрові

кільцеві

циліндричні
повітряні

вібровідцентрові
канали

з

решета

й

сходяче-прискореним

повітряним потоком [42].
Конструктивно-технологічною

особливістю

таких

сепараторів

є

уніфікований очисний блок. Застосовуючи кілька таких блоків для
паралельної й послідовної роботи, можна забезпечувати різні технологічні
варіанти обробки зерна при продуктивності 25...100 т/год [42].
У пневмосепараторах поряд із застосуванням аеродинамічних і
масових сил використовують відцентрові й коріолісові сили, а також сили,
обумовлені обертанням повітряного потоку - вихрові джерела й стоки.
Розрізняють 4 групи таких сепараторів: пневмогравітаційні, пневмоінерційні,
відцентровопневматичні й пневмовідцентрові [42].
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Пристрої для сепарації в псевдозрідженому шарі здійснюють робочий
процес у спокійному або киплячому режимах. Вони бувають нагнітальної,
нагнітально-всмоктувальної дії, з нерухомою або вібруючою опорною
повітророзподільною перегородкою, з ділильними пристроями (ножами,
екранами, порогами і т.п.) і без них. Розімкнуті пневмосистеми з точки зору
впливу на екологію не доцільні та більш енергоємні ніж замкнуті.
В роботі Тимофєєва І.В. [32] (Рис. 1.15) представлено схему
пневмосистеми машини попереднього очищення зерна самопересувного
горохоочисника із замкненою повітряною системою [32]

Рисунок 1.15 – Схема пневмосистеми самопересувного ворохоочисника
[32]:
1 – пневмосепаруючий канал; 2  відвід в осадову камеру; 3 – вхідне
вікно обвідного каналу; 4 – осадова камера; 5 – вентилятор; 6 – вхідне вікно
вентилятора; 7 – заслінка; 8 - повітря підвідний канал; 9 – обвідний канал;
10,11,12,13 – устрої вводу, виводу зернового матеріалу і виділених домішок;
14 – устрій для регулювання розширення пневмосепаруючого каналу.
Інтенсифікація процесу сепарації зернового вороху із замкненою
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малогабаритною пневмосистемою полягає в створенні обвідного каналу. Але
не приділено уваги виділенню крупних домішок
В роботі Саітова В.Ю. [33] (Рис. 1.16, 1.17) одночасно представлено дві
експериментальні установки для попереднього очищення зернового вороху із
замкненою повітряною системою.
В роботі вирішується велика кількість задач – таких як встановлення:
сітчастого транспортера з метою виділення крупних домішок і одночасною
сепарацією зернового вороху замкненою повітряною системою. Це установка
пиловідокремлювача, осадової камери, а також жалюзійних пристроїв
ефективність роботи яких потребують глибоких досліджень.

Рисунок 1.16 – Схема експериментальної установки для попереднього
очищення зернового вороху [33]:
1 – діаметральний вентилятор; 2  живитель; 3 – транспортер сітчастий;
4,7,10,14

–

вивантажуючий

устрій;

5

–

живлячий

устрій;

6

–

пневмосепаруючий канал; 8 – пиловідокремлювач; 9 – пилопідвідний канал;
11 – осадочна камера; 12 – перепускний канал; 13 – решето циліндричне.
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Рисунок 1.17 – Схема експериментальної установки для попереднього
очищення зернового вороху [33]:
1 – діаметральний вентилятор; 2  живитель; 3 – транспортер сітчастий;
4,7,10,14

–

вивантажуючий

устрій;

5

–

живлячий

устрій;

6

–

пневмосепаруючий канал; 8 – пиловідокремлювач; 9 – пилопідвідний канал;
11 – осадова камера.
З

метою

інтенсифікації

технологічного

процесу

в

машинах

попереднього очищення зерна з розімкненою повітряною системами
використовують подачу зерна у псевдозрідженому стані на зовнішню
поверхню циліндричного решета (ЦР). Але в основі представлених патентів,
інтенсифікація технологічного процесу в значній мірі пов’язана з переходом
зернового вороху у псевдозріджений стан і збільшенням або зменшенням
кількості повітря в зоні лотка-інтенсифікатора, або у зоні жалюзійного
повітророзподільника (рис. 1.18) [29].
В останні роки створені вітчизняні робочі органи скальператорного
типу [42] – решета із зовнішньою робочою поверхнею й горизонтальною
віссю обертання. Решета прості за конструкцією, не мають вібруючих вузлів

60

і деталей, мають невелику метало-енергоємність і практично не травмують
зерно.
Подальшого підвищення ефективності роботи пневмосепаратору
досягається за рахунок поділення середньої стінки на рухому та нерухому, та
встановлення задньої рухомої стінки (рис.1.18).

Рисунок 1.18 – Пневморешітний сепаратор [29]:
1 – вентилятор діаметральний; 2 – канал повітророзподільний; 3 –
регулятор середньої рухомої стінки; 4 – стінка задня; 5 – стінка рухома задня;
6 – лоток-інтенсифікатор; 7 – заслінка; 8 – бункер завантажувальний; 9 –
стінка середня нерухома; 10 – решето циліндричне; 11 – щітка очисна; 12 –
стінка передня; 13 – стінка середня рухома; 14 – повітророзподільник
жалюзійний.
Слід звернути увагу на патент за номером 78533U [38], де
інтенсифікації технологічного процесу в значній мірі приділено увагу в зоні
лотка-інтенсифікатора і циліндричного решета і в меншому ступені в зоні
осадової камери.
На підставі огляду технологій МПО (п. 1.5.1, п. 1.5.2) та шляхів
інтенсифікації процесу попереднього очищення зерна (п. 1.5.3.) можливо
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зробити висновок, що одним з перспективних напрямків розробки
високоефективних

МПО

пневмосепаратора

із

є

обґрунтування

замкненою

технологічної

пневмосистемою

та

схеми
подачею

псевдозрідженого шару ЗМ на ЦР.
1.6.

Висновки за розділом 1

1.

Упродовж останніх років в Україні спостерігалася тенденція до

збільшення виробництва насіння соняшнику. У 2018/19 маркетинговому році
(МР) отримано 14,5 млн. т, а врожайність соняшнику становила понад 24
ц/га. Протягом останнього десятиріччя площі посівів соняшнику зросли
більше чим в 1,5 рази, що потребує розробки більш продуктивних
технологічних ліній та технічних засобів для його післязбиральної обробки.
2.

Визначено, що за останні 20-30 років у зв’язку з вирощуванням

нових сортів соняшнику, змінною термінів збирання, використання сучасної
збиральної техніки вітчизняного та іноземного виробництва фізико-механічні
та аеродинамічні властивості олійної сировини соняшнику змінилися, що
потребує подальшого її дослідження.
3.

В технологічних лініях післязбиральної обробки зерна та

соняшнику

існуючі

зерноочисні

машини

у

загальній

більшості

використовують коливання, вібрації, відцентрові сили, що призводить до
травмування насіння, злипання отворів решіт та впливає на біологічну
активність шкідливих мікроорганізмів при зберіганні насіння.
4.

В

останні

роки

створені

вітчизняні

робочі

органи

скальператорного типу – решета із зовнішньою робочою поверхнею й
горизонтальною віссю обертання. Решета прості за конструкцією, не мають
вібруючих вузлів і деталей, мають невелику енергоємність і практично не
травмують зерно. Продуктивність таких решіт може бути збільшена за
рахунок подачі на них псевдозрідженого шару зернового матеріалу та
сумісної роботи з діаметрально пронизуючим повітряним потоком.
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ
ПОВІТРОВІДОКРЕМЛЕНИХ ДОМІШОК
2.1 Теоретичні передумови щодо обґрунтування

параметрів

пневмосистем зерноочисних машин
Повітророзподільні канали призначені для рівномірного розподілення
повітря з метою забезпечення однакового розходу швидкості по всій довжині
сепаруючої поверхні є найбільш складним з елементів мереж. Складність
повітророзподільних каналів, де рівномірність розподілення повітря може
бути досягнута за рахунок постійного або змінного перетину, підтверджена
дослідженнями

[20,21,26-31].

В

залежності

від

ставлення

задач,

повітророзподільні канали дедалі стають складнішими і кваліфікувати той чи
інший устрій важко з погляду виконання технологічного процесу. Як
приклад, в роботі [72] (рис. 2.1), представлено схему експериментальної
пневматичної

колонки

з

розімкненою

системою,

яка

присвячена

удосконаленню технологічного процесу пневмосистем зерноочисних машин
з діаметральним вентилятором.

Рисунок 2.1 – Схема експериментальної пневмоколонки з розімкненою
пневмосистемою [72]
1, 8 – вантажуючий устрій; 2 – вентилятор-сепаратор; 3 – регулювальна
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заслінка; 4 – пневмосепаруючий канал; 5 – пневмокамера; 6 – решітка; 7 –
осадова камера.
На

даному

прикладі

відокремити

елемент

мережі,

таких

як

повітропровід, сепаруюча камера або повітророзподільний канал практично
неможливо. Вони працюють як цілісна система і, у відповідності із цим
можна визначити загальні вимоги до повітророзподільних каналів, які
полягають

у

створенні

необхідної

структури

поля

швидкості,

які

забезпечують виконання вимог агротехніки при як найменших гідравлічних
втратах.
Рівномірному розподіленню повітряного потоку, що представлено
полями швидкості, епюрами тиску і в кінцевому разі спроектованими
повітророзподільними каналами, широку увагу приділено в роботі [66]. Але
практичне значення дана робота має місце при проектуванні машин для
збирання ягід малини, смородини. Так, проектуванню повітророзподільним
каналам і сепаруючий камері приділено увагу в роботі [20].
В роботі [21] розглядається рівномірність розподілення і всмоктування
повітря в повітроводах з поздовжньою щілиною або із боковими отворами.
Автор звертає увагу на той факт, що рух повітря у повітророзподільних
каналах значно складнішій ніж у звичайних повітроводах. По поперечному
перерізу

повітророзподільного

каналу

відбувається

зміна

напрямку

швидкості, деформація поля швидкості і зміна статичного тиску.
Це привело до визначення залежності розходу повітря в щілинах
шириною δ одиничної довжини і в отворах площею σ [21]:

де,

√

(2.1)

√

(2.2)

– витрата повітря в щілинах;
– витрата повітря в отворах;
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μ – коефіцієнт витрати повітря;
Δp – збитковий статичний тиск;
ρ – щільність повітря;
– ширина щілини;
– площа отвору.
Виходячи з представлених залежностей, рівномірне розподілення або
всмоктування повітря можливо наступними способами [21]:
- зміною

ширини

щілини

або

площі

отвору

по

довжині

повітропроводу;
- збереженням постійної різності статичного тиску по довжині
повітропроводу;
- незначною

зміною

різності

статичного

тиску

по

довжині

повітропроводу;
- зміною коефіцієнту розходу повітря.
За рахунок зміни ширини щілини або площі отвору по довжині
повітропроводу забезпечуються рівномірність розподілу, але швидкості
повітря не однакові. Збереженням постійної різності статичного тиску по
довжині має ефект для коротких повітроводів при устрої повітряноструминних укриттів, повітряних завіс.
Не зважаючи на широту досліджень роботи [21], основна її
направленість – забезпечення подачі повітря в будовах різного призначення в
системах опалення, вентиляції та кондиціювання, при цьому слід зазначити
незначні тиски і швидкості повітряного потоку, що обмежує область
застосування і використання в зерноочисних машинах.
Використання
удосконалення

ефективних

технічних

рішень

повітророзподільників
систем

вентиляції,

з

метою

опалення

та

кондиціювання представлено в роботі [21].
На практиці особливу увагу приділяють газорозподільним устроям в
хімічній

промисловості

при

гранулюванні

мінеральних

добрив

у

псевдозрідженому або киплячому шарі [70,71]. Як звертає увагу автор,
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гідродинаміка, а саме опір, розподілення і характер потоків у киплячому шарі
в значному ступені залежить від його форми, а ще більше від
газорозподільного устрою.
Але

газорозподільні

устрої

засобів

гранулювання

і

сушіння

мінеральних добрив принципово відрізняються від повітророзподільних
каналів, що використовуються в зерноочисних машинах. Газорозподільні
устрої [26-28] – за призначенням виконують роль лотка-інтенсифікатора [2931, 95-100], і за конструкцією це решітки, які бувають провальні перфоровані
або набірні щілинні і безпровальні – керамічні плити, перфоровані листи із
змінними сітками, ковпачкові безпровальні тарілки та інше. Вибір
використання того чи іншого газорозподільного устрою залежить від типу
матеріалу і багатьох інших факторів. В області сільськогосподарського
виробництва – на зерноочисних машинах такі устрої можливо знайдуть місто
для різного зернового матеріалу, його сепарації у псевдозрідженого стану.
Аналіз

технологічних

схем

пневмосепараторів

[29-31,95-100]

і

параметри лотка-інтенсифікатора не дають впевненості їх безумовного
використання. Вочевидь, із зміною схеми повітророзподільного каналу
можливі зміни і коефіцієнту живого перетину лотка-інтенсифікатора, і його
довжини, і кута нахилу до горизонталі. Не виключено, подальші дослідження
приведуть до додаткових змін в конструкції, які значно можуть покращити
технологічний процес пневмосепараторів.
В зв’язку з конструктивними особливостями цілого ряду машин, де
повітророзподільний канал і сепаруючи камери об’єднані, а також із
складністю проведення досліджень на перший план стають системи
живлення пневмосепаруючих систем. Так в роботах [64,83], як усвідомлюють
автори, складність процесу надходження зернової суміші обумовлено
причиною багатошаровості потоку, зіткнення зерна і його компонентів між
собою і о стінки каналу, а також, нерівномірності розподілу вороху по площі
його поперечного перетину.
З урахуванням безлічі струменів подачі зернового вороху, була описана
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ортогональна крива, яка дозволила отримати модель розподілювача (рис.
2.2), що забезпечить рівномірне розподілення зернової суміші.

Рисунок 2.2 – Розрахункова схема до обґрунтування параметрів та
форми повітророзподільника (bi – ширина вертикальної частини подаючого
лотка) [64]
На підставі рисунку 2.2 визначається
(

)

[(√

|

)

√

|]

√
[
де,

√

(

√

(2.3)
)]

– критерій рівномірного розподілення зернової суміші;
В – ширина повітряного каналу, м;
R – радіус випускного отвору бункера, м;
x – абсциса координати елемента зернової суміші, м;
a – координата задньої точки перетину випускного отвору бункера, м.
Але практика показує, що навіть при незначному збільшенню подачі

насіннєвого матеріалу, повітряний потік не розшаровує зернову суміш в
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повному обсязі на компоненти і відповідно не забезпечує вимог агротехніки.
Тим не менш системи живлення пневмосепаруючих систем з безпосередньою
подачею у повітряний потік є найбільш ефективною формою вирішення
задачі попереднього очищення зерна [64].
В

статті

Буркова

А.І.

[84]

представлено

вдосконалений

експериментально-теоретичний метод (ЕТМ) розрахунку траєкторії частинок
в пневмосепаруючому каналі (ПСК).
Розрахунок траєкторії частинок компонентів зернового матеріалу в зоні
сепарації

використовується

науково-технічними

працівниками

при

обґрунтуванні конструктивних параметрів робочих органів пневмосистем –
сепаруючих каналів, осадових і розділових камер, повітропідвідних і
відвідних каналів. Найбільш часто застосовується спрощений метод
розрахунку [80, 81], при якому розглядається рух окремої частинки в
рівномірному повітряному потоці, направленому паралельно стінок каналу,
що призводить до великої похибки визначення траєкторії частинок і до
неправильного вибору параметрів ПСК.
Для розрахунку поля швидкостей повітряного потоку в ПСК
використовуються різні методи. У деяких випадках поле швидкостей
наближено

описується

аналітичними

виразами,

взятими

з

теорії

турбулентних струменів [84]. Сичугова Ю.В. для розрахунку поля
швидкостей повітряного потоку в ПСК застосовано метод кінцевих елементів
[84]. В.А. Лазикіним для визначення поля швидкостей в зоні сепарації ПСК
використані системи рівнянь, отримані експериментальним шляхом на
холостому режимі [84]. В останній час для визначення характеристик
повітряного потоку в елементах пневмосистем все частіше використовуються
пакети прикладних програм і програмних комплексів [84]. Розрахунок
траєкторії частинок з урахуванням нерівномірності поля швидкостей в зоні
сепарації на холостому режимі виконується одним з відомих чисельних
методів [84] або за допомогою доступного програмного пакета [84]. Однак
подібні методи не враховують вплив зернового матеріалу на структуру
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повітряного потоку і більшість з них  рикошет пружних частинок від стінок
каналу. Зазначені недоліки обумовлюють суттєве відхилення розрахункової
траєкторії частки зернового матеріалу від фактичної.
Бурков А.І. пропонує удосконалити експериментально-теоретичний
метод (ЕТМ) розрахунку траєкторії частинок в ПСК з урахуванням
фактичного поля швидкостей повітряного потоку в зоні сепарації при
номінальному зерновому навантаженні [84].
На підставі експериментально визначених значень векторів швидкостей
ПСК в центрах прямокутників складається математичні вирази (таб. 2.1), які
описують вертикальні Vу та горизонтальні Vх складові цих швидкостей в
відповідних перетинах по осях координат.

Рисунок 2.3. Схема розбиття зони сепарації ПСК на 20 прямокутників
[84].
Далі складається система диференціальних рівнянь (наприклад, другого
порядку) руху частинки в ПСК щодо декартової системи координат Хоу [84]:
̈
{

̈

̇

̇

√ ̇
√ ̇

̇

̇
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 коефіцієнт парусності частинки, м-1;

де

̇  проекції

̇ та

абсолютної швидкості частинки на осі координат, м/с;

та

–

горизонтальна та вертикальна складові швидкості повітряного потоку, м/с; g
 прискорення вільного падіння, м/с2.
Система диференціальних рівнянь (2.4) вирішується одним з відомих
чисельних методів, наприклад, методом Рунге-Кутта [84]. Для її вирішення
додатково вводяться початкові умови: t0 = 0; x0 = 0; y0 = 0; x0 = VВВ cos ; y0 =
VВВ sin . Значення швидкостей Vx та Vy повітряного потоку визначаються за
допомогою

рівнянь,

приведених

в

таблиці.

Після

рішення

систем

диференціальних рівнянь будується траєкторія частинки зернового матеріалу
[84].
Таблиця 2.1
Системи рівнянь, що описують вертикальні Vу і горизонтальні Vх
складові

швидкостей

повітряного

потоку в

поздовжньо-вертикальній

площині пнемосепаруючого каналу [84]
Вертикальна складова швидкості Vу, м/с
y3
y4
y5
Рівняння
Vy3 Vy4 Vy5
V = A y2+B y + C

х /у, м
х1

y1
Vy1

y2
Vy2

х2

Vy1

Vy2

Vy3

Vy4

Vy5

Vу = Ax2y2+Bx2y + Cx2

х3

Vy1

Vy2

Vy3

Vy4

Vy5

Vу = Ax3y2+Bx3y + Cx3

х4

Vy1

Vy2

Vy3

Vy4

Vy5

Vу = Ax4y2+Bx4y + Cx4

y1

х1
Vх1

Горизонтальна складова швидкості Vх, м/с
х2
х3
х4
Рівняння
Vх2 Vх3 Vх4
V = А х2 + В х + С

y2

Vх1

Vх2

Vх3

Vх4

Vх = Ау2х2 + Ву2х + Су2

y3

Vх1

Vх2

Vх3

Vх4

Vх = Ау3х2 + Ву3х + Су3

y4

Vх1

Vх2

Vх3

Vх4

Vх = Ау4х2 + Ву4х + Су4

y5

Vх1

Vх2

Vх3

Vх4

Vх = Ау5х2 + Ву5х + Су5

у/ х, м

у

х

у1

xl

xl

у1

у1

xl
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Після математичної обробки отримані рівняння, що описують зміну
швидкостей повітряного потоку в ПСК по вертикалі та горизонталі [84].
В

результаті

застосування

вдосконаленого

ЕТМ

розрахунку

підвищується точність визначення траєкторії частинок зернового матеріалу в
ПСК, швидкості і напрямку руху частинок на виході з ПСК, що сприятиме
більш

точному

визначенню

конструктивних

параметрів

елементів

пневмосистеми, приєднаних до нього (повітрярозподільник, відвід, осадова,
розділова камери, пиловловлювач і ін.).
Особливе місто в системі розподілення повітряного потоку займає його
структура. Але при розподіленні повітряного потоку відбувається його
тісний зв'язок взаємодії з основними робочими органами МПО, таким як:
- вентилятори діаметральні, де завдяки роботам Летошнєва М.М.[80],
Турбіна Б.Г.[81], Лурьє А.Б.[82], Сичугова М.П.[83], Буркова О І.[84], в
області сепарації зерна вони є провідними;
- лоток-інтенсифікатор, дослідженнями якого займалися Кузьмин М.С.
[65], Богуславский Н.М. [70], Киреєв М.В. [42], Михайлов Є.В. [90];
- циліндричне решето-скальператор, стосовно якого теоретичне
обґрунтування проводилось в дослідженнях Летошнєва М.М.[80] Турбіна
Б.Г. [81 ], Терскова, Г.Д. [ 36 ], Авдєєва Н.Е. [42], Киреева М.В. [87],
Мачихіної Л.И. [42], Аблогіна М.М. [42].
Аналіз

теоретичних

досліджень

по

обґрунтуванню

параметрів

пневмосистем зерноочисних машин дозволяє зробити висновок щодо
обґрунтування технологічної схеми машини попереднього очищення олійної
сировини соняшнику зі замкненою повітряною системою, до складу якої
входить

діаметральний

вентилятор,

пневмосепаруюча та осадова камери.

ЦР,

лоток-інтенсифікатор,
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2.2

Обґрунтування

технологічної

схеми

пневморешітного

сепаратора олійної сировини соняшнику із замкненою повітряною
системою
Зерноочисні

машини

попередньої

обробки

зерна

і

насіння

класифікуються за такими ознаками: по мобільності, за ознакою подільності
на фракції, по типу вентиляторів, по типу систем повітряного потоку, по типу
каналів повітряного потоку, по типу решіт та інші [42]. Додатково, до аналізу
технічних засобів ПОЗ зі замкненої повітряною системою приведені
найбільш

ідентичні

обгрунтування

технічні

технологічної

рішення
схеми

на

яких

прийнято

пнеморешітного

напрямок
сепаратора

попереднього очищення олійної сировини соняшнику.
Машина попередньої обробки зерна пневмоінерціоного типу в своєму
складі має транспортер  стрічку з комірчастою робочою поверхнею, плоскі
решета, осьовий вентилятор, канал аспірації та пневмоінерціону камеру [72].
Аналогічна машина пнемоінерційного типу з бічною подачею зерна має
відцентровий вентилятор з регулятором структури повітряного потоку,
повітряний канал, осадову камеру, камери для основної культури і великих
домішок [72].
Деякі зерноочисні машини [33] із замкнутою повітряною системою
мають загальний недолік  відсутність решітної частини для виділення
великих домішок, що знижує якість очищення вихідного матеріалу.
Відомий решітний сепаратор [100] містить завантажувальний пристрій,
горизонтальне циліндричне решето з зовнішньої робочою поверхнею,
пристрій виведення фракції сходу, встановлений спереду циліндричного
решета перфорований лоток-інтенсифікатор і повітророзподільний канал з
діаметральним вентилятором.
Недоліком цієї моделі є розімкнена пневмосистема, що значно
підвищує її енергоємність, та викиди легких домішок, які екологічно
небезпечні для працівників.
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Запропоновано схема технологічна пневморешітного сепаратора зі
замкнутою повітряною системою (рис 2.4), в якому шляхом установки
пневмосепаруючої і осадової камер зі складною геометричною поверхнею,
з'єднаних всмоктувальним каналом з діаметральним вентилятором, що
створює замкнуту повітряну систему, забезпечуються поліпшення процесу
виділення легких домішок, зменшення енергоємності пневмосепарації та
забрудненості навколишнього середовища.

Рисунок 2.4  Схема технологічна пневморешітного сепаратора ОСС із
замкненою повітряною системою [100]:
1  вентилятор діаметральний; 2  електродвигун постійного струму;
3  привід вентилятора; 4  жалюзі впуску додаткового повітряного потоку в
вентилятор; 5  жалюзійний повітророзподільник; 6  середня рухома стінка;
7  жалюзі розподільника повітря; 8  важіль управління задньої рухомої
стінки; 9  подовжувач задньої рухомої стінки; 10  лоток-інтенсифікатор;
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11  заслінка завантажувального бункера; 12  бункер; 13  решето
циліндричне; 14  мотор-редуктор; 15  привід щіткового очисника; 16 
очищувач щітковий; 17  відсікач повітряного потоку; 18  обичайка
повітряного каналу осадової камери; 19  робоча поверхня жалюзі 1-го ступеня
очищення; 20  повітряний канал 1-го ступеня очищення; 21  поверхня жалюзі
2-го ступеня очищення; 22  осадова камера 1-го ступеня очищення; 23 
вхідний канал 2-го ступеня очищення; 24  осадова камера 2-го ступеня
очищення; 25  бункер домішок 1-й і 2-й ступенів осадової камери; 26  канал і
клапан виведення великих домішок; 27  бункер великих домішок; 28 
всмоктувальний канал вентилятора; 29  канал і клапан очищеного зернового
матеріалу; 30  бункер очищеного зернового матеріалу.
Технологічний процес роботи пневморешітного сепаратора (ПРС)
здійснюється наступним чином. Повітряний потік від діаметральної
вентилятора 1, привід якого здійснюється через електродвигун 2 постійного
струму і ремінну передачу 3, направляється до повітророзподільника 5.
Повітряний потік за рахунок важеля управління середньої рухомої стінки 6
розподіляється на жалюзі розподільника повітря 7 і лоток-інтенсифікатор 10.
Подача купи надходить з бункера 12 регулюється заслінкою 11. За рахунок
зміни положення подовжувача задньої рухомий стінки 9 забезпечується
регулювання інтенсивності псевдозрідженого шару зернового вороху на
лотку-інтенсифікаторі. Тут здійснюється сегрегація – зерно, як більш важка
фракція, опускається в нижній шар, а легкі домішки – в верхній шар. За
рахунок обертання циліндричного решета 13, що має привід від моторредуктора 14, одночасно через привід 15 приводиться в обертальний рух
щітковий очищувач 16. Зерно прокидається крізь решето і через канал
очищеного зернового матеріалу 29 надходить до бункеру 30. Великі домішки
за рахунок обертання циліндричного решета переміщуються в зону
щіткового очисника 16 і через канал великих домішок 26 надходять в бункер
великих домішок 27. Повітряний потік регулюється жалюзі 7, пронизує

74

циліндричне решето і частково зерновий ворох. Повітровідокремленні
домішки переміщуються по каналу 20 і потрапляють в зону осадової камери
І-го ступеня очищення 22. Під дією відцентрових сил і сил гравітації легкі
домішки (пил, дрібні частинки соломи, полови) притискаються до обичайки
18 і по стінці корпусу переміщається в бункер домішок 25. за рахунок
розрідження, створюваного під робочою поверхнею жалюзі I-й і II-й ступенів
очищення осадової камери, повітряний потік прямує в усмоктувальний канал
вентилятора

28.

Вирівнювання

повітряного

потоку

в

вентиляторі

здійснюється за рахунок жалюзі 4. Легкі домішки потрапляють через жалюзі
19 у вхідній канал II-го ступеня очищення 23 і далі в осадочну камеру II-го
ступеня очищення, де остаточно осідають в бункері 25. Таким чином,
здійснюється замкнутий цикл роботи пневмосепаратора.
Розрахункова питома продуктивність пневморешітного сепаратора
може бути в 1,5-2,0 рази вище продуктивності існуючих зерноочисних
машин, оснащених циліндричними решетами з горизонтальною віссю
обертання і зовнішньої робочою поверхнею.
Пневморешітний сепаратор простий по конструкції, має меншу
метало-енергоємність у порівнянні з існуючими машинами попереднього
очищення зерна, не має вібруючих і коливаючих елементів конструкції,
забезпечує високу технологічну та експлуатаційну надійність та практично
не травмує обробляємий матеріал.
Використання циліндричного решета з горизонтальною віссю
обертання

і

діаметрального

подібності

розробляти

вентилятора

пневморешітні

дозволить

сепаратори

за

принципом

модульного

типу

продуктивністю 10…50 т/год.
Впровадження

у

конструкцію

сепаратора

жалюзійного

повітророзподільника з регульованими жалюзі, рухомими середньою та
задньою стінками, 2-х ступінчастої осадової камери та зворотнього
повітряного каналу дозволило обґрунтувати технологічну схему і процес
роботи пневморешітного сепаратора із замкнутою повітряною системою.
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2.3 Теоретичні дослідження параметрів та режимів роботи
жалюзійного повітрярозподільника
Насіннєвий ворох соняшнику, що надходить з бункера комбайну, в
більшості випадків має підвищену вологість і містить значну кількість
домішок. При рекомендованих строках збирання вологість насіння становить
12 ... 14%, вміст вологи в стеблах – 37 ... 52%, в кошиках – 57 ... 68% [1].
Тому, потрапляючи в бункер з сухим насінням, рослинні залишки
зволожують їх. Здавати таке насіння на приймальні пункти або маслозаводи
недоцільно, що вимагає їх обов'язкового попереднього очищення, сушки, так
як в іншому випадку це призводить до самозігрівання, псуванні, розвитку
шкідників і хвороб, підвищення кислотності, на усунення чого потрібні
значні витрати [1].
На початковому етапі очистки найбільш часто поділ складових вороха
насіння соняшнику відбувається з урахуванням його аеродинамічних
властивостей

та

особисто

критичних

швидкостей

вітання.

Високопродуктивні машини попереднього очищення зерна, як правило, [42]
використовують

принцип

поділу

частинок

в

повітряному

потоці.

Незважаючи на широке використання явища руху матеріальних частинок в
сучасних зерноочисних машинах, пов'язаних з сепарацією складових
зернового вороху, кількісні закономірності руху тіл з урахуванням опору
повітряного середовища і сьогодні потребують досліджень [91].
Попередні дослідження аналога пнемосепаратора у виробничих умовах
визначили необхідність вирішення наукової задачі – удосконалення
параметрів та режимів роботи повітророзподільника ПРС.
Підвищення ефективності попередньої очистки олійної сировини
соняшнику можливо за рахунок теоретичного обґрунтування параметрів та
режимів роботи повітророзподільника ПРС. В основу удосконалення ПРС
поставлена задача провести теоретичні дослідження руху сміттєвих часток
олійної сировини соняшнику у повітряному потоці сепаратора.
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Для встановлення та визначення параметрів та режимів технологічного
процесу ПРС використана схема технологічна пневморешітного сепаратора
зерна із замкненою повітряною системою (рис. 2.4).
Регульовані задня і середня стінка дозволяють змінювати режим
інтенсивності процесу псевдозрідження зернового шару по довжині лоткаінтенсифікатора та в жалюзійному повітророзподільнику 5, за рахунок того,
що із загальної кількості жалюзі кожна непарна жалюзі І є нерухомою, а
парна рухома ІІ має можливість змінювати кут нахилу α рухомої жалюзі до
нерухомої, а це приводить до можливості змінювати «живій перетин»
повітрярозподільника, швидкість повітряного потоку і обирати найбільш
ефективний режим пневмосепарації при обробці матеріалів з різними
аеродинамічними властивостями (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 − Нерухомі та рухомі жалюзі
І − нерухомі жалюзі, ІІ − рухомі жалюзі, α − кут нахилу рухомої жалюзі
до нерухомої
Аналізуючи умови переходу зернового потоку з лотка-інтенсифікатора на
циліндричне решето (Рис. 2.6) [92] приймає наступні допущення:
 опір повітря відсутній;
 взаємодія часток, що надійшли на поверхню лотка і ЦР, не
враховується;
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 частки зернового матеріалу є абсолютно твердими тілами;
 розглядаємо частки як матеріальні точки при їхньому відносному русі
по поверхні решета;
 коефіцієнт тертя точки об поверхню барабана постійний і не залежить
від швидкості її руху і тиску;
 швидкість виходу струменів повітря з отворів лотка-інтенсифікатора
постійна по довжині і ширині лотка;
 рух зернової суміші по поверхні лотка-інтенсифікатора здійснюється з
рівномірним розподілом матеріалу по довжині і ширині лотка, висоті шару і з
постійної порідністю;
 частка рухається по зовнішній поверхні циліндра з відставанням [92].

а

б

а) схема сил, діючих на зерно без впливу повітря;
б) схема сил, діючих при впливі повітря на зерно крізь лотокінтенсифікатор [92].
Рисунок 2.6  Схема до визначення умов переходу зернового потоку з
лотка-інтенсифікатора на циліндричне решето
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При цьому на крапку М буде діяти сила ваги G нормальна реакція
поверхні N, сила тертя F, тангенціальна сила інерції Сτ і нормальна сила
інерції Сn (Рис. 2.6 а).
Просіванню зернівок через поверхню циліндричного решета сприяє
швидкість шару Vc зернового матеріалу, що розкладається на дві складові –
нормальну Vcn, спрямовану по радіусі усередину циліндра, і тангенціальну
Vcτ [8].
При влученні часток у зону струменя повітря, що виходить із щілини
лотка-інтенсифікатора зі швидкістю Vл, на шар зерна будуть діяти (Рис. 2.6
б): R – сила впливу повітряного потоку; S – складова сили R на переміщення
зернового шару; Т – складова сили R на псевдозрідження матеріалу; Fл – сила
тертя шару зерна об бічні стінки лотка; Р1 – сила нормального тиску шару
зерна на поверхню лотка; Р2 – гравітаційна складова на переміщення шару
матеріалу.
У результаті отриманої апріорної інформації, вивчення літературних
джерел можна припустити, що класичний математичний опис розглянутого
процесу представляє велику складність через велику кількість, як внутрішніх,
так і зовнішніх сил, що діють на зерновий матеріал при різних етапах її
проходження по робочому органі [92].
Тому користуючись даними досліджень було виділено 7 параметрів і
режимів роботи машини попередньої очистки зерна:
 частота обертання ротору вентилятора, обхв-1;
 швидкість повітряного потоку, мс-1;
 подача зернового матеріалу, кгс-1;
 кут нахилу жалюзійної перегородки щодо горизонталі, град;
 кут нахилу рухомої жалюзі до нерухомої, град;
 коефіцієнт живого перетину жалюзійного повітророзподільника, %;
 кут відхилення стінки рухомої середньої від положення середньої
стінки, град.
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На підставі попередніх досліджень та апріорного ранжування факторів
для проведення теоретичних досліджень та багатофакторного експерименту
було визначено 3 фактори:
 частота обертання ротору вентилятора, обхв-1;
 кут нахилу рухомої жалюзі до нерухомої, град;
 кут відхилення стінки рухомої середньої від положення середньої
стінки, град.
Зміна значень 3х перелічених факторів впливає на швидкість
повітряного потоку пневмосистеми та продуктивність сепаратора.
В основу удосконалення ПРС поставлена задача провести теоретичні
дослідження руху складових ОСС у повітряному потоці пневмосепаратора.
Для дослідження руху складової ОСС представимо її у вигляді
матеріальної точки (частинки), яка здійснює складний рух (Рис. 2.7).
ВМ – вхідний матеріал,
ОМ – очищенний матеріал.
Fт – сила тиску повітря на

частинку, Н ;
R – сила опору частинки
повітряному потоку, Н ;
V0 – швидкість повітряного

потоку у початковий момент
часу, м/с ;

G – сила тяжіння, Н ;
 – кут нахилу повітряного
потоку до горизонталі;
1, ..., 8 – кути нахилу
рухомої жалюзі до нерухомої.
Рисунок 2.7  Схема розрахунку руху частинки у повітряному потоці
1 – нерухома жалюзі; 2 – рухома жалюзі, 3 – лоток-інтенсіфикатор, 4 –
бункер, 5 – решето циліндрічне.
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Використовуємо рівняння відносного руху:
i
i
maвд   Fk  Fпер
 Fкор
,

де

(2.5)

m – маса частинки, кг ;

aвд – відносне прискорення;

F

k

– сума сил, діючих на частинку;

i
Fпер
– переносна сила інерції;
i
Fкор
– кориолисова сила інерції.
i
Fпер
 maвд ,

(2.6)

де: aвд – переносне прискорення. Швидкість повітряного потоку
постійна, тому aвд 

dVпер
dt

.

i
 0.
Виходячи з цього, Fпер

Визначаємо кориолисову силу інерції:
i
Fкор
 maкор ,

(2.7)

де aкор – кориолисове прискорення.
Модуль кориолисова прискорення визначається зі співвідношення:





aкор  2Vвд    sin Vвд ,  ,

(2.8)

де Vвд – відносна швидкість;

 – кутова переносна швидкість,   0 , так як точка в переносному
i
 0.
русі рухається поступально, то aкор  0 і Fкор

Виходячи з вище наведених міркувань рівняння (2.5) приймає вигляд:

maвд   Fk .

(2.9)

Знайдемо проекцію рівняння (2.9) на вісь Ox

maxвд   Fkx .
Визначаємо суму проекцій всіх сил на вісь Ox .

(2.10)
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F

kx

де

 Fт  cos  R  cos ,

(2.11)

Fт – сила тиску повітря на частинку, H ;

R – сила опору частинки повітряному потоку, H .

Підставляємо вираз (2.11) у рівняння (2.10):

maxвд   Fт  R   cos .

(2.12)

dVxвд
В свою чергу a 
, з урахуванням значення axвд вираз (2.12)
dt
вд
x

приймає вигляд:

m

dVxвд
  Fт  R   cos .
dt

(2.13)

Сила тиску повітря на частинку визначається за формулою:
Fт  kп Vп2  m ,

де

(2.14)

kп – коефіцієнт парусності частинки,

Vп2 – швидкість повітряного потоку; m – маса частинки.

Сила опору частинки повітряному потоку визначається за формулою:
R    Vxвд ,

(2.15)

де  – коефіцієнт опору частинки повітряному потоку.
Підставляємо вирази (2.14) і (2.15) у рівняння (2.13):

dVxвд
m
  kп  Vп2  m    Vxвд  cos .
dt

(2.16)

Розділимо ліву та праву частини рівняння (2.16) на m
dVxвд 


  kп  Vп2   Vxвд  cos  .
dt
m



У правій частині рівняння (2.17) винесемо за дужки 

(2.17)


m

, тоді


dVxвд     kп  Vп2  m
    
 Vxвд  cos  .
dt

 m 

Введемо позначення:

(2.18)
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a


m

cos ; b  

kп  Vп2  m



.

(2.19)

Підставляємо позначення (2.19) в рівняння (2.18):

dVxвд
 a Vxвд  b  .
dt

(2.20)

Відокремимо змінні, для чого помножимо ліву та праву частини
рівняння (2.20) на dt та розділимо на Vxвд  b 
dVxвд
 adt .
Vxвд  b

(2.21)

Проінтегруємо ліву і праву частини рівняння (2.21)
Vxвд

dVxвд
вд Vxвд  b  a 0 dt .
V
t

(2.22)

0

ln V  b
вд
x

Vxвд
V0вд

 at

t
0

ln Vxвд  b  ln VOxвд  b  at .

(2.23)
(2.24)

За властивостями логарифмів ліва частину виразу (2.24) перетвориться
до вигляду:

Vxвд  b
ln вд
 at .
VOx  b

(2.25)

Потенціюємо вираз (2.25)

Vxвд  b at
e .
VOxвд  b

(2.26)

З виразу (2.26) визначаємо проекцію відносної швидкості на вісь Ox
Vxвд  b  eat VOxвд  b  ;

Vxвд  eat VOxвд  b   b

(2.27)

З урахуванням позначень (2.19) рівняння (2.27) приймає вигляд
вд
x

V

e



t
m

cos 

 вд kп  Vп2  m  kп  Vп2  m
,
 VOx 






(2.28)
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де VOxвд – проекція на вісь Ox відносної швидкості у початковий момент
часу;

 – коефіцієнт опору частинки повітряному потоку;

 – кут нахилу повітряного потоку до горизонталі.
Визначимо проекцію відносної швидкості на вісь Oy , для чого
проектуємо рівняння (2.9) на вісь Oy .

maвд
y   Fky .

(2.29)

Знаходимо суму проекцій на вісь у , діючих на частинку сил:

F

ky

 Fт  sin   R sin   G  kп Vп2  m  sin   Vyвд  sin   mg . (2.30)

Проекція відносного прискорення на вісь Oy відповідно дорівнює:

a 
вд
y

dVyвд

(2.31)

dt

Підставляємо позначення (2.30) та (2.31) в рівняння (2.29):

m

dVyвд
dt

 kп  Vп2  m  sin     Vyвд  sin   gm .

(2.32)

Розділимо ліву та праву частини рівняння (2.32) на m :

dVyвд
dt

 kп  Vп2  sin  


m

 Vyвд  sin   g .

(2.33)

Виконаємо алгебраїчні перетворення в правій частині рівняння (2.33):

dVyвд
dt





V 
m



вд
y

kп  Vп2  m





g 
sin  ;
 sin  

 g
kп  Vп2  m  
  V  

  sin  .
dt
m

  sin 


dVyвд

вд
y

(2.34)

Введемо позначення:



c


sin  ;

m

2
d  gm  kп  Vп m .

 sin 

З урахуванням позначень (2.35) рівняння (2.34) приймає вигляд:

(2.35)
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dVyвд
dt

 c Vyвд  d  .

(2.36)

Відокремимо змінні у рівнянні (2.36), для чого помножимо ліву та
праву частини рівняння на dt та розділимо на Vyвд  d  , тоді

dVyвд  c Vyвд  d  dt .
dVyвд
Vyвд  d

 cdt

(2.37)
(2.38)

Проінтегруємо ліву та праву частини рівняння (2.38)
Vyвд

dVyвд

V

вд
VOy

вд
y

ln V

вд
y

d
d

t

 c  dt .

(2.39)

0
Vyвд

t

VOy

0

 ct .
вд

(2.40)

Підставляємо межі інтегрування:

ln Vyвд  d  ln VOyвд  d  ct .

(2.41)

Згідно з властивостями логарифмів маємо:

ln

Vyвд  d
VOyвд  d

 ct .

(2.42)

Потенціюємо вираз (2.42)
Vyвд  d
вд
Oy

V

d

 ect .

(2.43)

Vyвд  d  ect VOyвд  d  .
Vyвд  ect VOyвд  d   d .

(2.44)

Підставляємо позначення (2.35) в рівняння (2.44):

V

вд
y

e




m

sin 

 вд
gm
kпVп2m 
gm
kпVп2m



,
 VOy 
 sin 
   sin 



(2.45)
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де Vyвд – проекція відносної швидкості на вісь Oy у початковий момент
часу.
Остаточно відносна швидкість частинки визначиться:

V   V 
вд 2
x

Vвд 

вд 2
y

2
t

   m cos  вд kп  Vп2 m  kп  Vп2m 
  e
 
 VOx 









  sin  
gm
k V m
gm
k V m
 e m  VOyвд 




 sin 
   sin 
 




2
п п

2
п п

2

1
2


 .


(2.46)

На основі виконаних розрахунків вперше отримана математична
модель руху частинки у повітряному потоці ПРС у залежності від швидкості
повітря та аеродинамічних властивостей частинки олійної сировини
соняшнику, що дає можливість проаналізувати робочий процес жалюзійного
повітря розподільника і сприяє зниженню енерговитрат на сепарування у
повітряному потоці.
Для отримання залежністі максимальної швидкості повітряного потоку

V в пнемосепараційній камері ПРС від частоти обертання ротора
вентилятора n , яка дозволить робити розрахунки в будь-яких проміжних
точках визначеного діапазону розглядуваного процесу теоретичним шляхом,
використовуємо наступний алгоритм.
Спочатку

розглянемо

деякі

загальні

положення

для

обробки

експериментальних даних, які після проведення експерименту отримав
дослідник. Ці дані представлені таблицею.
Таблиця 2.2.
Дані з деякими залежностями змінних

x

x1

x2

...

xn

y

y1

y2

...

yn
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За таблицею 2.2 можна виявити тенденції залежності змінних, але для
подальшого їх використання потрібно мати аналітичні вирази цих
залежностей.
Розглянемо формули, які найбільш часто використовуються по
рекомендаціям [101].
b
1
1. y  ax  b ; 2. y  a  xb ; 3. y  a  b x ; 4. y  a  ; 5. y 
;
x
ax  b
x
6. y 
; 7. y  a  ln x  b
(2.47)
ax  b

За тими ж дослідженнями [101] найпростіші необхідні умови для
наявності емпіричних залежностей (2.43) можна отримати з таблиці 2.3:
Таблиця 2.3
Найпростіші необхідні умови для отримання емпіричних залежностей
№

1

2

3

4

5

6

xs

ys

x1  xn
2
(середнє
арифметичне)
x1 xn
(середнє
геометричне)
x1  xn
2
(середнє
арифметичне)
2 x1 xn
x1  xn
(середнє
гармонічне)
x1  xn
2
(середнє
арифметичне)
2 x1 xn
x1  xn

y1  yn
2
(середнє
арифметичне)
y1 yn
(середнє
геометричне)
y1 yn
(середнє
геометричне)

y1  yn
2
(середнє
арифметичне)

2 y1 yn
y1  yn
(середнє
гармонічне)
2 y1 yn
y1  yn

Вид емпіричної
формули

Спосіб
вирівнювання

y  ax  b

–

y  axb
y  ab x або
y  ae  x , де
  lnb

Y    bX , де
X  lg x ,
Y  lg y ,   lg a
Y     x , де
Y  lg y ,   lg a ,
  lgb

b
x

Y  ax  b , де
Y  xy

1
y
ax  b

Y  ax  b , де
1
Y
y

x
ax  b

Y  ax  b , де

ya

y
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(середнє
гармонічне)

7

(середнє
гармонічне)
y1  yn
2
(середнє
арифметичне)

x1 xn
(середнє
геометричне)

Y

y  a  ln x  b

x
y

Y  aX  b , де
X  lg x

Цей підхід є грубо орієнтованим, оскільки при встановленні емпіричної
залежності не враховуються проміжні дані. Якщо значення   x1, xn   xs не
знаходиться серед даних xi , то відповідні їй значення можна визначити
шляхом лінійної інтерполяції

y s  yi 

yi 1  yi
 xs  xi  ,
xi 1  xi

де xi і xi 1 – проміжні значення, між якими міститься xs

 xi  xs  xi1  .

Вибір формули здійснюється за умовою y s  ys  min . Коефіцієнти
отриманої формули визначаємо за методом найменших квадратів.
Знайдемо залежність максимальної швидкості повітряного потоку V в
перетині III-III від частоти обертання ротора вентилятора n , наведені в
таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Залежність максимальної швидкості повітряного потоку V в перетині
III-III від частоти обертання ротора вентилятора n
№ п/п

1

2

3

4

5

n , об.хв-1

300

400

500

600

700

V , м/с

2,4

2,95

3,81

4,61

5,77
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Встановимо емпіричні залежності отриманих експериментальних
даних, проаналізуємо їх.
Для встановлення емпіричної залежності будемо використовувати
розрахункову таблицю 2.5.

Таблиця 2.5
Розрахункова таблиця необхідних умов для отримання емпіричних
залежностей
№

xs

ys

ys

y s  ys

1

x1  xn
 500
2

y1  yn
 4,09
2

3,81

0,28

2

x1 xn  458,26

y1 yn  3,72

3,45

0,27

Вид формули

y  ax  b –
мало підходить
y  axb мало

підходить
y  ab x –

3

x1  xn
 500
2

y1 yn  3,72

3,81

0,09

підходить
краще других
формул

4

5

6

7

2 x1 xn
 420
x1  xn

x1  xn
 500
2

2 x1 xn
 420
x1  xn
x1 xn  458,26

y1  yn
 4,09
2

2 y1 yn
 3,39
y1  yn

3,17

0,92

ya

b
– не
x

підходить
3,81

0,42

y

1
– не
ax  b

підходить

2 y1 yn
 3,39
y1  yn

3,12

y1  yn
 4,09
2

3,48

0,27

y

x
–
ax  b

мало підходить
0,61

y  a  ln x  b –
не підходить
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Отже, емпіричною формулою залежності коефіцієнта максимальної
швидкості повітряного потоку V в перетині III-III від частоти обертання
ротора вентилятора n є y  a  b x . Коефіцієнти a і b отримаємо за методом
найменших квадратів.





x
y  a  b x ; ln y  ln a  b ; ln y  ln a  x ln b .

Позначаючи Y  ln y ,

B  ln b ;

X  x;

(2.48)

A  ln a матимемо рівняння

Y  A  BX .

Потрібно мінімізувати отриману функцію

S  A, B   Yi  A  BX i   min .
2

(2.49)

Для цього потрібно розв’язати систему

 A n  B X i  Yi ,

2
 A X i  B X i   X iYi .

(2.50)

Складемо розрахункову таблицю
Таблиця 2.6
Розрахункова таблиця



№

X i  xi

Yi  ln yi

X i2

X iYi

1

300

0,875

90000

262,5

1

400

1,082

160000

432,8

1

500

1,338

250000

669,0

1

600

1,528

360000

916,8

1

700

1,753

490000

1227,1

5

2500

6,576

1350000

3508,2

Тепер з системи (2.50) після підстановки даних з таблиці, матимемо:
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5 A  2500 B  6,576;

2500 A  1350000 B  3508,2.

(2.51)

Отримали коефіцієнти A  0,2142 , B  0,002202 .
Тоді формула матиме вигляд:

V  e0,21420,002202n .

(2.52)

Для порівняння зробимо розрахунки за отриманою формулою (2.52),
результати яких приведені у таблиці 2.7
Таблиця 2.7
Результати розрахунків для визначення залежності максимальної
швидкості повітряного потоку V (точки замірювання 25-27) в перетині ІІІ-ІІІ
від частоти обертання ротора вентилятора n

n

300

400

500

600

700

Vексп.

2,4

2,95

3,81

4,61

5,77

Vрозр.

2,4

2,98

3,73

4,64

5,79

, %

0

3

8

3

2

На підставі результатів розрахунків (таблиця 2.7) будуємо графічні
залежності (рис. 2.8) максимальної швидкості повітряного потоку V (точки
замірювання 25-27) в перетині ІІІ-ІІІ від частоти обертання ротора
вентилятора n, отримані експериментально та теоретичним шляхом.
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Рисунок 2.8  Залежності максимальної швидкості повітряного потоку
V (точки замірювання 25-27) в перетині ІІІ-ІІІ від частоти обертання ротора

вентилятора n (1 отримана експериментально, 2  отримана теоретично).
Новизна обробки експериментальних даних полягає в тому, що вперше
отримано залежності максимальної швидкості повітряного потоку V в
пнемосепараційній камері ПРС від частоти обертання ротора вентилятора n .
Ці залежності дозволяють робити розрахунки в будь-яких проміжних точках
визначеного діапазону технологічного процесу ПРС.
2.5 Висновки за розділом 2
1. Аналіз теоретичних досліджень по обґрунтуванню параметрів
пневмосистем зерноочисних машин дозволяє зробити висновок щодо
обґрунтування технологічної схеми ПРС олійної сировини соняшнику зі
замкненою повітряною системою, до складу якої входить діаметральний
вентилятор, ЦР, лоток-інтенсифікатор, пневмосепаруюча та осадова камери.
2. Розрахункова питома продуктивність ПРС може бути в 1,5-2,0 рази
вище

продуктивності

існуючих

зерноочисних

машин,

оснащених

циліндричними решітами з горизонтальною віссю обертання і зовнішньої
робочою поверхнею.
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3. Пневморешітний сепаратор простий по конструкції, не має
вібруючих і коливаючих елементів конструкції, забезпечить високу
технологічну та експлуатаційну надійність, та практично не травмує
обробляємий матеріал.
Використання

циліндричного

решета

з

горизонтальною

віссю

обертання і діаметрального вентилятора дозволить за принципом подібності
розробляти пневморешітні сепаратори модульного типу продуктивністю
10…50 т/год.
4. Для підвищення ефективності попередньої очистки олійної сировини
соняшнику та теоретичного обґрунтування параметрів та режимів роботи
повітророзподільника ПСР розроблена розрахункова схема руху частинки у
повітряному потоці.
Отримана система диференціальних рівнянь, яка являє собою рух
матеріальної частинки, що поміщена в повітряний потік з нагнітанням. На
підставі цього вперше отримана математична модель руху частинки у
повітряному

потоці

ПРС

у

залежності

від

швидкості

повітря

та

аеродинамічних властивостей частинки олійної сировини соняшнику, що дає
можливість

проаналізувати

робочий

процес

жалюзійного

повітророзподільника і сприяє зниженню енерговитрат на сепарування у
повітряному потоці.
5. Вперше теоретичним та експериментальним шляхом отримано
залежності максимальної швидкості повітряного потоку в пнемосепараційній
камері ПРС від частоти обертання ротора вентилятора. Ці залежності
дозволяють робити розрахунки в будь-яких проміжних точках визначеного
діапазону технологічного процесу ПРС.
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РОЗДІЛ 3
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1 Програма лабораторних та польових досліджень
Відповідно поставленим завданням та аналізу попереднього очищення
олійної сировини соняшнику була складена програма експериментальних
досліджень.
1. Розробити устаткування, програму та методику встановлення
параметрів та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС ОСС
з урахуванням якості його роботи.
2. Визначити статистичні характеристики якості ОСС: фракційного
складу, аеродинамічних властивостей та натури.
3.

Обґрунтувати

параметри

та

режими

роботи

жалюзійного

повітророзподільника ПРС олійної сировини соняшнику, провести виробничі
випробування

та

надати

техніко-економічну

оцінку

роботи

ПРС

попереднього очищення ОСС із замкненою пневмосистемою.
3.2 Методика проведення польових досліджень статистичних
характеристик фракційного складу олійної сировини соняшнику
3.2.1 Прибори і обладнання
Для відбору, формування проб і виділення наважок застосовували:
 пробовідбірник або щуп різних конструкцій за чинною нормативнотехнічної документації;
 ваги циферблатні з похибкою зважування не більше 1,0 г;
 ваги лабораторні загального призначення з похибкою зважування
не більше 0,01 г;
 ділильна - змішуючий пристрої (БІС- 1);
 мірки для формування середньодобових проб;
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 планки дерев'яні;
 совочок;
 ємності для проб і наважок.
Для визначення сміттєвих та олійних домішок:


ваги лабораторні з похибкою зважування не більш 0,1 г;



ваги лабораторні з похибкою зважування не більш 0,01 г;



ваги лабораторні з похибкою зважування не більш 0,0001 г;



дошка лабораторна;



шпатель;



совочок;



чашки для наважок;



комплект лабораторних сит з решітного полотна з отворами

діаметром 3,0; 6,0 мм;


магніт постійний підковоподібний вантажопідйомністю не менше

12 кг зі сплаву марки ЮНТЗДК 24.
3.2.2 Методика проведення досліджень статистичних характеристик
фракційного складу олійної сировини соняшнику
3.2.2.1 Взяття проби для визначення якості вихідного матеріалу [108113]
Якість вихідного матеріалу, що надходить на олійно-переробні
підприємства, визначають за результатами аналізу відібраних з нього зразків
і навішувань.
З вихідного матеріалу відбирають вихідний зразок. Для цього
відбирають

вилучення,

сукупність

яких

становить вихідний

зразок.

Вилучення – це невелика кількість матеріалу, що відбирається щупом за одне
приймання з кузова машини.
З машини вилучення відбирають циліндричним щупом по периметру
борта на відстані 50 см і в центрі кузова. У кожному зазначеному місці
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вилучення відбирають на глибині кузова машини.
Маса вихідного зразка насіння олійної сировини соняшнику повинна
бути не менш 2000 г.

Рисунок 3.1 – Вихідного зразок насіння олійної сировини соняшнику
У лабораторії вихідний зразок висипають на гладку поверхню,
ретельно перемішують і розстеляють у вигляді квадрата товщиною не більш
2 см, а потім методом хрестоподібного розподілу дерев'яним бруском
розділяють по діагоналях на чотири частини. Дві протилежні частини
видаляють в окрему ємність, а дві, що залишилися в сукупності становлять
перший

середній

зразок.

Схема

хрестоподібного

розподілу

зразка

представлено на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Хрестоподібний розподіл зразка насіння
З першого середнього зразка вибирають великі сторонні домішки
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(грудочки землі, камінчики, уламки стебел), які не можуть рівномірно
розподілятися по всій масі середнього зразка.
Після відбору великих домішок з першого вихідного зразка методом
хрестоподібного розподілу виділяють другий середній зразок, потім третій і
т.д., поки в черговому середньому зразку маса матеріалу не буде становити
100 г.

Рисунок 3.3 – Зважування середнього зразка - навіски
Отриманий середній зразок зважують у грамах з точністю до першого
десяткового

знака.

Якщо

кількість

вихідного

матеріалу

перевищує

встановлену масу навіски (маса навіски вихідного матеріалу повинна бути
100 г) не більше ніж на 10 г, надлишок його видаляють совочком з різних
місць ємності. Виділений із середнього зразка матеріал масою 100 г
називають навіскою.
3.2.2.2 Аналіз навіски вихідного матеріалу насіннєвого призначення
При визначенні якості вихідного матеріалу насінного призначення
навішення розбирають на насіння основної культури, олійні та сміттєві
домішки.
До сміттєвих домішок відносять: весь прохід через сита з отворами
діаметром 3,0 мм; в залишку на ситі з отворами діаметром 3,0 мм;
мінеральну домішка – грудочки землі, гальку, шлаки і так далі; органічну
домішка – лушпиння, залишки листя, стебел, кошиків тощо; порожні насіння
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– без ядра; насіння всіх дикорослих і культурних рослині; зіпсовані – насіння
соняшнику з явно зіпсованим ядром чорного кольору.
До олійної домішки відносять: у залишку на ситі з отворами діаметром
ром 3,0 мм насіння соняшник; повністю або частково зруйновані, поїдені
шкідниками, биті, роздавлені із залишками ядра менше половини;
пошкоджене з зміненим кольором ядра від сірого до коричневого кольору в
результаті сушіння, самозігрівання або ураження хворобами (загнили,
запліснявілі); недостиглі – щуплі; пророслі – з явними ознаками
проростання; захоплені морозом – щуплі, білястого кольору; пошкоджені
рослиноїдних клопами – насіння з темними плямами на ядрі різної величини
та інтенсивності.
Насінням основної культури вважають усе насіння, не віднесені до
відходів. З відібраних навісок спочатку виділяють дрібне й щупле насіння, а
також дрібні домішки.
Зміст некондиційного насіння, а також дрібних домішок визначають
шляхом просівання навішення через лабораторні решета. Навіску просівають
на

лабораторних

лабораторному

решетах.

решеті

При

просіванні

останньому

навіски

повідомляють

матеріалу

вручну

на

зворотно-

поступальний рух у горизонтальному напрямку з розмахом близько 10 см.
Для більш повного просівання дрібного і щуплого насіння, а також дрібних
домішок решето необхідно коливати не менш 3 хв.

Рисунок 3.4 – Просіяне навішення
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Розміри

отворів

лабораторних

решіт

для

визначення

змісту

некондиційного насіння і домішок: діаметром 6 мм – для виділення крупних
домішок, та діаметром 3 мм – для дрібних.

Рисунок 3.5 – Сміттєві домішки
Після просівання матеріал, що залишився на решеті, навіску
розбирають на компоненти: насіння основної культури й відходи. Потім
визначають чистоту навіски вихідного матеріалу.
3.2.3. Критерії оцінки результатів польових досліджень фракційного
складу олійної сировини соняшнику
З вихідного зразка олійної сировини соняшнику відбираємо перший
середній зразок масою М г. З нього виділяємо крупні сміттєві складові.
Потім відбираємо навішення масою m г. Проаналізувавши навішення,
установлюємо, що в неї втримується домішки mкд, mод, mлд, mнб, mпс, mсмд.
Тобто,
mкд – Н1 % – крупні домішки (мінеральні і органічні домішки розмірами:
довжиною 50 і більше мм і шириною 20 і більше мм.);
mод – Н2 % – олійні домішки (насіння щупле, подрібнене, травмоване,
пошкоджене шкідниками);
mлд – Н3% – легкі домішки (лушпиння, суцвіття рослин і т.д.);
mнб – Н4 % – насіння бур’янів та інших культурних рослин;
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mпс – Н5% – прохід з сита діаметром 3мм;
mсмд – Н6 % = Н1 % + Н3 % + Н4 % + Н5 %  сміттєві домішки.
Потрібно визначити чистоту вихідного матеріалу у відсотках [108-113].
З першого середнього зразка визначаємо відсотковий вміст крупних
домішок з окремої машини і їх математичне очікування:
х кд
М

̅ кд

х кд
М

х кд
М

х кд
М

,

(3.1)

де хкд – маса крупних домішок з окремої машини, г;
М – маса першого середнього зразка масою, г;
̅ кд - математичне очікування крупних домішок, %;
n – кількість машин, шт.
З останньої навіски визначаємо відсотковий вміст олійних домішок,
легких домішок, прохід з сита діаметром 3 мм, насіння бур’янів та інших
культурних рослин з окремої машини і їх математичне очікування:
̅ од
̅ лд
̅̅̅пс
̅ нб

х

од

х

од

х

од

х

од

х

лд

х

лд

х

лд

х

лд

х

пс

х

пс

х

пс

х

с

х

нб

х

нб

х

нб

х

нб

(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)

де, ход, хлд, хпс, хнб – відповідно маса олійних домішок, легких домішок,
насіння бур’янів та інших культурних рослин, проходу з сита діаметром 3мм
з окремої машини, г;
m – маса останньої навіски, г;
̅ од ,

̅ лд , ̅ пс , ̅ нб

 математичне очікування відповідно олійних

домішок, легких домішок, проходу з сита діаметром 3 мм, насіння бур’янів
та інших культурних рослин, %.
Чистота олійної сировини соняшнику, що надійшла на переробне
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підприємство від окремої машини, визначиться:
хкд

ход

хлд

хпс

хнб

,

(3.6)

а загальна чистота сировини, що надійшла на переробне підприємство:
̅ кд
де

̅ од

̅ лд

̅ пс

̅ нб

(3.7)

,

, Z – відповідно значення чистоти окремої машини і загальне

значення чистоти насіння, %.
Середньо квадратичне відхилення σ, коефіцієнт варіації ν визначаємо
з залежностей:
√ ∑

̅

(3.8)

(3.9)

̅

3.3 Методика проведення лабораторних досліджень з визначення
критичної швидкості та коефіцієнту парусності складових олійної
сировини соняшнику
3.3.1 Експериментальна установка, прибори і обладнання
Для проведення експериментальних досліджень використовуються
наступні

прибори

і

обладнання:

ротаметричний

порційнно-парусний

класифікатор РПК-30; мікроманометр ММН-240; дифманометр МР 200;
дифманометр цифровий DT 8920; трубка Піто-Прандтля; подовжена трубка
ротаметра

з

дифузором;

відомість

результатів

експериментальних

досліджень.
Визначення критичної швидкості та коефіцієнту парусності складових
олійної сировини соняшнику здійснюємо з використанням модернізованого
парусного класифікатора РПК-30 (рис.3.7.) [114, 120].
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а

б

а – схема технологічного процесу; б – загальній вид устаткування
Рисунок 3.6 – Модернізований ротаметричний порціонно-парусний
класифікатора РПК-30:
1 – стіл; 2 – мікроманометр ММН-240; 3 – трубка Піто-Прандтля; 4 –
подовжена трубка ротаметра; 5 – дифузор; 6 – стояк; 7 – трубка ротаметра; 8
– фланець стояка рухомий; 9 – касета; 10  фланець нерухомий; 11 – канал
пневмосепаруючий; 12 – коліно; 13 – електродвигун вентилятора; 14 –
циклон; 15– стакан; 16 – опора; 17 – важіль; 18 – ЛАТР.
На столі 1, на стояку 6 змонтовано подовжену трубку ротаметра 4 яка в
свою чергу з’єднана з ротаметричною трубкою 7 ротаметра, а через рухомий
фланець 8 стояка 6, касету 9 і нерухомий фланець 10 – з пневматичним
сепаруючим каналом 11. В подовжену трубку ротаметра 4 на відстані шести
еквівалентних діаметрів від низу дифузора 5 введено трубку Піто-Прандтля
3, що з’єднана з мікроманометром ММН-240. По стояку 6 ковзає фланець 8
подовженої трубки ротаметра 4. До нижнього частини подовженої трубки
ротаметра 4 приєднано вхідний дифузор 5. Подовжена трубка ротаметра з
дифузором, за допомогою важеля 17 вмонтованого в стіл 1, може
переміщуватися вертикально вгору і притискати установлену у спеціальне
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гніздо верхнього фланця 10 касету 9 до нижнього торця фланця 10
пневмосепаруючого каналу 11.
На опорі 16 змонтовано циклон 14 в верхній частині якого встановлено
електродвигун 13 з вентилятором, а сам циклон через коліно 12 з’єднаний з
пневмосепаруючим каналом 11. На вихідній трубі циклона нижній його
частині корпуса встановлено приймальний стакан 15. Для встановлення
подовженої трубки ротаметра і пневмосепаруючого каналу у вертикальне
положення на ніжках стола 1 є регулювальні опори. Поплавок ротаметра для
проведення експерименту не встановлюється, а регулювання швидкості
повітряного потоку забезпечується шляхом зміни частоти обертання вала
вентилятора за допомогою ЛАТРа 18.
Робота класифікатора полягає в наступному. «Тіло»

(насіння,

домішки), розміщується на рідкій сітці касети 9 у аеродинамічній трубі і під
дією вентилятора 13 створюється повітряний потік по замкненому контуру
повітроводу. Змінюючи швидкість повітря, підбирають його так, щоб тіло
“зависало” в повітрі, не падаючи до низу і не улітаючи вгору. Швидкість
повітряного потоку визначаємо за допомогою мікроманометра ММН-240,
дифманометра МР 200, дифманометра цифрового DT 8920 і трубки ПітоПрандтля. Додатково

для проведення експерименту використовувалось:

подовжена трубка ротаметра з дифузором; набір лабораторних решіт; ваги
настільні

та

ВЛТК-500;

лінійка;

совки;

шпателі;

відомість аналізу

насіннєвого вороху.
3.3.2. Методика проведення лабораторних досліджень
Методика лабораторних досліджень включає наступні етапи:
 встановити РПК-30 по рівню;
 поворотом важеля затискаючого устрою звільнити і висунути касету, в
яку висипати навіску насіння (домішок) масою 20…30 гр. Встановити касету
з насінням у гніздо ротаметра і затиснути її між ним і пневматичним
каналом;
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 підключити прибор до електродвигуна, включити електродвигун;
 змінюючи ЛАТРом частоту обертання вентилятора, регулюють
швидкість повітряного потоку, що відповідає підйому перших насінин
(домішок) до виносу останніх насінин (домішок), і фіксують показання
шкали мікроманометра у діапазоні дослідження.
Визначаємо значення:
 максимального і мінімального динамічного тиску;
 мінімальну і максимальну швидкість вітання;
 мінімальну і максимальну величину коефіцієнта парусності;
 швидкості транспортування насіння і складових вороху.
Результати досліджень розміщуємо у відомості (додаток Б табл. 5).
3.3.3 Критерії оцінки результатів лабораторних досліджень
За обраною методикою аналізуємо складові олійної сировини
соняшнику та установлюємо мінімальне Vкрхi(min) та максимальне критичне
значення швидкості вітання Vкрхi(mах) використовуючи таблицю визначення
швидкості повітряного потоку С при різних значеннях динамічного тиску
НД(Па) і НД(мм) для щільності повітря ρ = 1,1455 кг/м3, масштабі шкали
мікроманометра μ = 0,2 та щільності спирту ρсп = 776,6кг/м3 при температурі
навколишнього середовища t = 25-350C.
На основі вихідних даних визначаємо значення коефіцієнту парусності
складових зернового вороху.
За отриманими даними визначаємо їх математичне очікування:
 мінімального та максимального критичного значення швидкості
вітання
̅

̅

(3.10)

(3.11)
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де ̅ – математичне очікування критичного значення швидкості
вітання, м/c;
n – кількість проб, шт.;
і – відповідна домішка.
 мінімального та максимального значення коефіцієнту парусності.
̅

(3.12)

̅

(3.13)
де ̅ – математичне очікування значення коефіцієнту парусності.
Середньо квадратичне відхилення σ, коефіцієнт варіації ν визначаємо

з залежностей:
√ ∑

̅

̅ ) ,

(

;

√ ∑

(

̅ )

̅

(3.14)

(3.15)

Результати досліджень розміщуємо у відомості (додаток Б табл. 5).
3.4. Методика визначення натури олійної сировини соняшнику
3.4.1. Прибори і обладнання
Для визначення натури насіння соняшнику (зерна, вівса, жита та ін.)
використовують пурку літрову ПХ-2 з падаючим вантажем. Пурка
застосовується в лабораторіях зерноприймальних, переробних підприємств.
Основні вузли, з яких складається пурка для визначення натури зерна
(рис. 3.7):
 пенал,
 мірка,
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наповнювач,
циліндр насипання,
падаючий вантаж,
ніж.

Рисунок 3.7  Пурка літрова ПХ-2
3.4.2. Методика проведення досліджень з визначення натури ОСС
1. Визначення натури на літрової пурки проводиться після виділення з
середньої проби великих домішок, просіюванням його на ситі діаметром
отворів 6 мм і ретельного перемішування.
2. Ящик, на якому встановлюють окремі частини пурки, поміщають на
горизонтально встановленому столі.
До коромисла терезів підвішують з правого боку мірку з опущеним в
нею падаючім вантажем, з лівої  чашку для гир і перевіряють
врівноважування один одного. При відсутності рівноваги пурка визнається
непридатною для роботи.
Падаючий вантаж виймають з мірки і встановлюють мірку в
спеціальному гнізді на кришці ящика.
У щілину мірки вставляють ніж, на який кладуть вантаж, що падає,
потім на мірку надягають наповнювач.
При користуванні пуркою, насіння соняшнику насипають в циліндр
при закритій заслінці рівною струменем, без поштовхів, до риси всередині
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циліндра, що вказує ємність наповнювача. Циліндр встановлюють на
наповнювачі, відкривають обережно заслінку і насіння висипають в
наповнювач. Після висипання насіння соняшнику в наповнювач циліндр
знімають.
Ніж швидко, без струсу приладу, виймають з щілини і після того, як
вантаж і насіння впадуть в мірку, ніж знову з тими ж застереженнями
вставляють в щілину. Окремі насінини, які в кінці руху ножа потраплять між
лезом ножа і краями щілини, перерізають ножем.
Мірку разом з наповнювачем знімають з гнізда, перекидають,
притримуючи ніж і наповнювач і висипають залишився на ножі надлишок
насіння. Наповнювач знімають, видаляють затримане на ножі насіння і
виймають ніж з щілини. Мірку з насінням соняшнику зважують і
встановлюють натуру.
3. Для кожного зразка насіння соняшнику виробляють не менше двох
паралельних визначень натури. За натуру насіння приймають середнє
арифметичне двох або декількох паралельних визначень.
4. Зважування насіння соняшнику при визначенні натури на літрової
пурці виробляють з похибкою не більше 0,5 гр.
5. Результати визначення натури на літрової пурці в документах про
якість насіння проставляють з точністю до 1,0 гр.
3.4.3 Критерії оцінки натури олійної сировини соняшнику
Натура визначається як показник якості насіння соняшнику. Проведені
дослідження, показують взаємозв'язок натури насіння з виходом олії, її
якістю та іншими технологічними властивостями.
На натуру впливає багато різних чинників. Деякі з причин, що
викликають зміну натури: наявність олійних та сміттєвих домішок, стан
поверхні насіння, крупність, щільність, вологість, зрілість і виповненість
насіння, маса 1000 насінин.
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3.5 Методика установки параметрів і режимів роботи жалюзійного
повітророзподільника
3.5.1 Описання конструкції лабораторно-виробничого стенду
Відповідно договору про творчу співпрацю ТДАТУ та дочірнього
підприємства "Гуляйпільський механічний завод" "ВАТ Мотор Січ" (м.
Гуляйполе) для дослідження технологічного процесу роботи жалюзійного
повітророзподільника було виготовлено лабораторно-виробничий стенд
(рис.3.8) (додаток В).

Рисунок 3.8  Лабораторно-виробничий стенд машини попереднього
очищення олійної сировини соняшнику (ПРС ОСС)
Лабораторно-виробничий стенд складається з основних частин: рами,
вентилятора діаметрального типу, повітророзподільного каналу, жалюзійного
повітророзподільника, лотока-інтенсифікатора, циліндричного решета з
горизонтальною віссю обертання та зовнішньою робочою поверхнею, щітки
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очисної з секційним набором ворси, осадової камери, яка має 2 ступеня
очистки та блоку з рухомою частиною, дозволяючою змінювати «живий»
перетин та структуру повітряного потоку.
Основні параметри та конструктивні розміри установлені на основі
результатів теоретичних досліджень та попередніх пошукових дослідів.
1. Стенд складається з основних частин: рами, яка має габарити:
довжина L= 3695 мм, висота h = 2725 мм, та ширина b =1000 мм.
2. На рамі закріплена задня стінка з фанери товщиною t = 16мм,
фронтальна лицева стінка виготовлена з оргскла t = 5мм;
3. Вентилятор діаметрального типу має 12-ти лопатевий ротор
. Привід вентилятора здійснюється від двигуна з фазовим ротором і
трансформатором, які дозволяють змінювати обороти ротора від 0-1200
об.хв-1(рис. 3.9(а));
4. У верхній частині жалюзійного повітророзподільника встановлено
лоток-інтенсифікатор (рис. 3.9(б)), з «живим» перетином 43-45%, довжину
якого можливо змінювати від 240-80 мм за рахунок переміщення задньої
рухомої стінки. Жалюзійний повітророзподільник має блок з 10-ма
нерухомими та 10-ма рухомими жалюзі, довжина яких складає 80 і 40 мм.
Рухомі жалюзі можуть змінювати своє положення відносно нерухомих від 045 з кроком 5
Стінка задня рухома має кут відхилення від положення стінки задньої
нерухомої  30. Стінка середня рухома має кут відхилення від положення
стінки середньої нерухомої  16.
5. Бункер складається з 2-х частин. Нижня – стаціонарна ємністю
70дм3; верхня зміна має ємністю 130 дм3. Подача вихідного матеріалу
здійснюється заслінкою, яка відкриває вивантажувальне вікно, на висоту до
150 мм.
6. Циліндричне решето (РЦ) має

на якому закріплена ткана

металева сітка з квадратними отворами розміром 12×12, «живим» перетином
78-80% (рис. 3.9(в)). Циліндричне решето має привод від мотор-редуктору з
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електродвигуном N = 180Вт, забезпечує частоту обертів 18об.хв-1 (рис.
3.9(г)).
7. Щітка очисна з секційним набором ворси, має

частоту

обертання 75 об.хв-1. Привід здійснюється за допомогою ланцюгової
передачі.

а)

б)

в)

г)

а  пульт керування з електродвигуном постійного струму;
б  вентилятор діаметральний з жалюзійним повітророзподільником;
в  циліндричне решето з очисною щіткою;
г  мотор-редуктор приводу циліндричного решета
Рисунок 3.9  Робочі органи стенду
8. Осадова камера має 2 ступеня очистки та блоки з рухомою частиною,
що дозволяють змінювати «живий» перетин та структуру повітряного
потоку.
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3.5.2.

Засоби

контролю

вимірювального

комплексу проведення

експериментальних досліджень
Для проведення експериментальних досліджень використовувалось
наступне технологічне вимірювальне обладнання:
 ваги лабораторні SF – 400 D (0,01 гр.);
 ваги електроні DGC (20000 гр.);
 решета лабораторні – 1 комплект;
 тахометр годинниковий механічний ТЧ-10Р (50-1000 об.хв-1);
 секундомір С-1-2а;
 мікроманометр ММН-240 з трубкою Піто-Прандтля;


дифманометр МР 200 з трубкою Піто-Прандтля 2- шт.;

 лінійки, шпателі, кисті.
3.5.3. Методика
виробничого стенду

встановлення

режимів

роботи

лабораторно-

Для встановлення та визначення параметрів і режимів роботи ПРС
використано лабораторно-виробничий стенд (Рис. 3.10).

а)

б)
а  фронтальний вид; б зворотний вид

Рисунок 3.10  Розміщення перетинів для вимірювання параметрів
повітряного потоку у пневморешітному сепараторі
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ПРС в своєму складі має діаметральний вентилятор 1, привод якого
здійснюється від електродвигуна постійного струму, що дозволяє змінити
частоту обертання вентилятора, і тим самим подачу повітряного потоку.
Повітряний потік направляється в повітророзподільний пристрій 2, який в
свою чергу перерозподіляється в сепаруючу 3 і живлячу 5 складові
повітророзподільника (рис. 3.11).
І--І – перетин заміру
динамічного тиску на вході в
повітророзподільник;
ІІ--ІІ – перетин заміру
динамічного тиску під
жалюзійним
повітророзподільником;
ІІІ--ІІІ – перетин заміру
динамічного тиску в
сепаруючий зоні
циліндричного решета.
Рисунок 3.11 – Схема розміщення перетинів для вимірювання
параметрів повітряного потоку у ПРС
1 – вентилятор діаметральний; 2 – пристрій повітророзподільний; 3 –
сепаруюча складова повітророзподільника; 4 – середня рухома стінка; 5 –
живляча складова повітророзподільника; 6 – регулятор зміни кута нахилу
середньої рухомої стінки; 7 – стінка рухома задня; 8 – повітророзподільник
жалюзійний; 9 – нерухома частина середньої стінки; 10 – регулятор зміни
кута нахилу задньої рухомої стінки; 11 – задня стінка; 12 – лоток
інтенсифікатор; 13 – живлячий устрій; 14 – бункер; 15 – решето циліндричне.
Повітряний

потік,

повітророзподільника,

що

проходить

направлений
між

у

живлячу

задньою рухомою

складову
стінкою 7,

середньою рухомою стінкою 4 та її нерухомою частиною 9 та крізь лотокінтенсифікатор 12. За рахунок регулятора зміни кута нахилу 6 середньої
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рухомої стінки 4, а також за рахунок регулятора зміни кута нахилу 10 задньої
рухомої стінки 7, що дозволяє змінити коефіцієнт живого перетину лоткаінтенсифікатора, забезпечується інтенсивність впливу повітряного потоку на
лоток-інтенсифікатор, а відповідно і на ворох, що знаходиться на ньому.
Методикою передбачається визначення області раціональних значень
основних параметрів і режимів роботи жалюзійного повітророзподільника за
рахунок:
 подачі насіннєвого матеріалу (приведена товщина шару насіння над
лотком-інтенсифікатором, h, мм., за рахунок зміни заслінкою величини
робочої щілини b мм);
 подачі

повітряного

потоку

(частоти

обертання

вентилятора,

(рис.3.11));
 кута нахилу середньої рухомої стінки 10 повітророзподільного
пристрою (рис. 3.12);
 кута нахилу рухомої жалюзі до нерухомої  (рис. 2.5).

Рисунок 3.12 – Схема повітророзподільного пристрою лабораторновиробничого стенду
1 – повітророзподільник; 2 – стінка задня рухома; 3 – стінка задня; 4
– лоток-інтенсифікатор; 5 – бункер; 6 – заслінка; 7 – циліндричне решето;
8 – стінка середня нерухома; 9 – жалюзі; 10 – стінка середня рухома; α –
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кут нахилу лотка-інтенсифікатора відносно горизонталі; β – кут нахилу
задньої рухомої стінки; γ – кут нахилу середньої рухомої стінки.
За рахунок зміни нахилу середньої рухомої стінки 10, забезпечується
інтенсивність впливу повітряного потоку на лоток-інтенсифікатор, а
відповідно і на ворох, що знаходиться на ньому. Відносно нульового
положення він становить: до задньої нерухомої стінки γ1=16,32˚; до
передньої стінки γ2=18,15˚.
Методикою встановлення та визначення параметрів і режимів роботи
пневморешітного сепаратору зернового вороху передбачено визначення:
 значення динамічного тиску Р1 і витрати повітря Q1 під лоткомінтенсифікатором в перетині І – І (Рис.3.11);
 значення динамічного тиску Р2 і витрати повітря Q2 над лоткомінтенсифікатором в перетині ІІ – ІІ (Рис.3.11);
 значення динамічного тиску Р3 і витрати повітря Q3 в перетині ІІІ –
ІІІ (Рис. 3.11).
Перед

початком

проведення

експериментальних

досліджень

встановлюємо певну закономірність підготовки, яка полягає в наступному:
 проведенні обкатки лабораторно-виробничого стенду в холостому та
робочому режимах з контролем стабільності встановлених параметрів;
 проведенні

налагодження

і

регулювання

робочих

органів

і

допоміжних устроїв;
 підготовці до роботи вимірювального обладнання;
 встановленні кута нахилу середньої рухомої стінки;
 вибір часу на проведення досліду та відпрацювання методики
досліджень;
 визначенню часу на встановлення стаціонарності технологічного
процесу;
 визначенню діапазону досліджуваних факторів.
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3.5.4 Критерії оцінки ефективності робочого процесу пневморешітного
сепаратора
Якість роботи машини попередньої очистки і їх робочих органів
визначають наступними показниками:
 повнота виділення сміттєвих домішок;
 втратами повноцінного насіння.
У процесі попередньо виконаних досліджень подрібнення насіння не
відзначалося, а частинки шириною більш 20 мм виділялися повністю. В
зв'язку з цим, якісну оцінку ефективності робочого процесу ПРС проводили
по наступним критеріям:
1. Повнота виділення сміттєвих домішок Z, %:
(3.16)
де

 кількість виділення сміттєвих домішок, %;

=

 вміст сміттєвих домішок у початковому та очищеному
насіннєвому матеріалі, %.
2. Втрати повноцінного насіння у відходи Впн, %:
%
де

=

(3.17)

 маса насіння основної культури у відходах, кг;
 маса насіння основної культури у відходах з крупними

домішками та з легкими домішками, кг;
М  маса насіння основної культури у початковому матеріалі, кг.
Визначення економічної ефективності показників досліджуваного
процесу проводили по наступним показникам:
1. Питома продуктивність робочого органу q, т.год.дм-1:
(3.18)
де

 продуктивність ПРС;
маса матеріалу обробленого за дослід, кг;
час взяття проби, с;
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ширина решета, дм.
2. Питома витрата енергії

, кВт.год.т-1:
(3.19)

де

витрата повітря, м3/с;
повний тиск повітря у повітропідвідному каналі, Па;
продуктивність установки, т/год.

3.5.5 Методика обробки дослідних даних
При визначенні основних параметрів повітряного потоку отримані
дослідні

дані

обробляли

за

допомогою

наступних

розрахункових

співвідношень:
1. Повний тиск

повітряного потоку

2. Статичний тиск

, Па

(3.20)

повітряного потоку
, Па

(3.21)

3. Динамічний тиск
д

де

повітряного потоку
Па

(3.22)

показники шкали мікроманометрів для замірів, відповідно

повного і статичного тиску;
коефіцієнт тарировки шкали,
де   кут нахилу трубки мікроманометра, град;
щільність спирту, кг/м3;
поправковий коефіцієнт, який служить для приведення повітря до
стандартних умов (абсолютна температура Т = 293К, барометричному тиску
В0 = 0,101 МПа і відносної вологості 0 = 0,5);
поправковий коефіцієнт на питому масу спирту;
  щільність повітря, кг/м3;
таріровачний коефіцієнт трубки.
4. Швидкість повітряного потоку

у вирівнюючому каналі

-1
√Рд , мс

(3.23)
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5. Витрати повітря
, м3с-1

(3.24)

площа поперечного перерізу вирівнюючого каналу, м2.

де

6. Швидкість фільтрації
, мс-1

(3.25)

площа повітророзподільної перегородки, м2.

де

Середні величини

визначали для кожної точки заміру.

д

Розрахунки здійснювали по формулах:

д ср

д

√ д
√ д

√ д

√ д

√

ср

де

д

д

√ д

√
√

√ д

√

√

√

Па

(3.26)

Па

(3.27)

 динамічний та статичний тиск в окремих точках, Па;

д

n  кількість точок заміру.
Середню величину повного тиску Р визначали за формулаю
ср

д ср

ср

Па

(3.28)

Величину питомої витрати енергії Nп по формулі
, кВтгод/т,
де

(3.29)

питома витрата енергії на привод вентилятора,

кВт.год/т;
питома витрата енергії на привод циліндричного решета і очисної
щітки.

Методика

обробки

дослідних

даних

передбачає

використання

програмних пакетів “MATLAB 6,5”, “Microsoft Office Excel 2007”, Statistica
8.0., Microsoft Visual Studio 2012 на мові С++.
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3.5.6 Методика обробки результатів багатофакторного експерименту
На разі проведення багатофакторного експерименту Бокса-Бекина
використовуємо наступні позначення [16]:
Xi – значення вхідних факторів на відрізку [Ximin, Ximax], i =1,2, 3
xi – кодовані значення вхідних факторів
xi 

X i  X i0

i

,  i  ( X i max  X i 0 ) / 2  ( X i 0  X i min ) / 2 ,

Ximin – мінімальне значення i – го вхідного фактора,
Ximax – максимальне значення i – го вхідного фактора;
Xi0  середнє значення i – го вхідного фактора;

і  середньоквадратичне відхилення.
Рівняння регресії
i 3

i 3

i 3

i

i j

i

y  b0   bi xi   bij xij   bii xi2 .

(3.30)

Метою обробки експериментальних даних є визначення параметрів
bi в рівнянні регресії (3.30) в області факторного простору X .
Таблиця 3.1
Матриця планування трьохфакторного експерименту методом БоксаБекина [16]
Номер
досліду

x0

x1

x2

x3

x 1 x2

z0

z1

z2

z3

z4

z5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
0
+
+
0
0
0
0
0
0

+
+
0
0
0
0
0
0
+
+
0

0
0
0
0
0
+
+
0
+
+
0

+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
+
+
0
0
0
0
0
0

x1 2

x2 2

x3 2

z6

z7

z8

z9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
0

+
+
+
+
0
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
0

0
0
0
0
0
+
+
+
+
0
+
+
+
+
0

x1 x3 x2 x3
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Нехай для кожної з N=15 точок плану проведення дослідів у
відповідність з матрицею планування, представленої в табл. 1, отримано M
експериментальних даних yij, i=1,2…N, j=1,2,…M. Середні значення yi в
кожній точці плану рівні [16]
1
M

yi 

M

y .
j 1

(3.31)

ij

Матриця планування містить n0 = 3 центральних точки з координатами
х1= х2= х3= 0. Позначимо середні значення експериментів, які відповідають
цим точкам, через y01, y02 y03. Кожне з них розраховується за формулою
y0u 

1.

1
M

M

y

0uj

j 1

, u  1,2,3.

(3.32)

Дисперсію Sy2 відтворюваності експерименту визначають різним

способом. Зазвичай використовують результати n0 М дослідів в центрі плану:
n0

S y2 

M

 ( y

0 uj

u 1 j 1

 y0u ) 2
, y0u 

n0 ( M  1)

M

1
M

y
j 1

(3.33)

uj

У цьому випадку число ступенів свободи дорівнює n0(M-1).
Оскільки в кожній точці плану експеримент дублюється M раз, то
дисперсію відтворюваності можна визначити з використанням всіх N (M-1)
експериментів:
N

S y2 

M

 ( y
i 1 j 1

ij

 yi ) 2
, yi 

N ( M  1)

1
M

M

y
j 1

(3.34)

ij

з числом ступенів свободи fs2 = N(m-1).
2.

Коефіцієнти

регресії

в

рівнянні

(3.30)

обчислюються

за

формулами (3.35 – 3.38)
b0 

1 M
 y0u ,
n0 u 1

(3.35)

N

bi  A xij y j ,

(3.36)

j 1

N

bim  D xil xml yl ,0  i  3, i  m,1  m  4,

(3.37)

l 1

1 n0
bii  B x y j  C  x y j 
 y0u .
pn0 u 1
j 1
i 1 j 1
N

k

2
ij

N

2
ij

(3.38)
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де k =3  число факторів;
A=1/8, B=1/4 , C - =1/16, D=1/4 , p =2, n0 = 3 – константи.
3.

Дисперсії коефіцієнтів розраховуються за формулами [16]
Sb20 

Правомочність

1 2 2
2
2
S y , Sbi  AS y2 , Sbij
 DS y2 .Sbii
 B1S y2 .
n0

використання

уявлення

(3.39)
математичної

моделі

експерименту у вигляді рівняння регресії (3.33) передбачає однорідність
дисперсій, що характеризують точність вимірювання вихідного параметра.
Виконання вимоги однорідності дисперсії перевірятися з використанням
критерію Кохрена за формулою [16]
N

M

2
2
G  Smax
v /  ( yijv  y iv ) ,

(3.40)

i 1 j 1

2
де Smax
v - максимальна дисперсія досліду в одному з N незалежних

експериментів з M повторами.
Кількість ступенів свободи для чисельника і знаменника у виразі
(3.40) дорівнює, відповідно, M-1 = 2 і N = 15. Якщо значення G, яке
визначається формулою (3.40), менше табличній величини, то дисперсії є
однорідними. Табличне значення критерію Кохрена для M-1 = 2 і N = 15 при
5% -му рівні значущості дорівнює 0,33 [16].
4. Дисперсія неадекватності рівняння (3.30) Sbd2 дорівнює сумі квадратів
відхилень експериментальних значень yi від значень yiR, обчислених з
використанням рівняння регресії у всіх точках плану
N

2
Sbd


M  ( yi  yiR ) 2
i 1

f bd

,

(3.41)

де fbd = N - k1 - 1  число ступенів свободи для Sbd2, k1 =10  число
коефіцієнтів в рівнянні (3.30).
5. Адекватність рівняння регресії перевіряють за допомогою F 
критерію Фішера
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S bd
F 2.
Sy

(3.42)

Якщо обчислене значення критерію F менше критичної величини F0
для прийнятого рівня значущості і відповідних числах ступенів свободи, то
гіпотеза адекватності отриманої моделі приймається. У нашому випадку
дисперсія відтворюваності розраховувалася за формулою (3.33) з числом
ступенів свободи fs2 = n0(M-1)=6. Число ступенів свободи fbd = N - k1 – 1 для
дисперсії адекватності дорівнює 4. Критичне значення F0 при 5% рівні
значущості  4,5 [16], для 1% -го рівня значущості  9,2.
Довірчий інтервал Δb0 коефіцієнта b0 знаходиться з виразу:

b0  tsa0 ,

(3.43)

де t  табличне значення критерію Стьюдента,

sb0

 середньоквадратичне відхилення нульового коефіцієнта в

рівнянні регресії.
Відповідно до формули (3.39) значення sb0 дорівнює

sb0 

sb20 .

(3.44)

Довірчі інтервали коефіцієнтів bi, bij, bii визначаються формулами

bij  tsij , bii  tsii ,

bi  tsi ,

(3.45)

де середньоквадратичні відхилення коефіцієнтів регресії визначаються
виразами

sbi 

sb2i , sbij 

sb2ij , sbii 

sb2ii .

(3.46)

Алгоритм виконання ПФЕ складається із визначення матриці
планування

трьохфакторного

експерименту

методом

Бокса-Бекина,

дисперсії Sy2 відтворюваності експерименту, коефіцієнтів регресії в
рівняннях, дисперсії коефіцієнтів, дисперсії неадекватності рівнянь,
адекватності

рівнянь

регресії

та

однорідності

дисперсій,

характеризують точність вимірювання вихідного параметра.
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3.6. Висновки за розділом 3
1. Розроблено устаткування, програму та методику встановлення
параметрів та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС ОСС
з урахуванням якості його роботи. Так, діапазон частоти обертання ротору
вентилятора складає 300-700 об.хв-1, кут нахилу рухомої жалюзі до
нерухомої 0-35, кут відхилення стінки середньої рухомої від положення
стінки середньої нерухомої (-16) – (+16), що забезпечить проведення
однофакторних досліджень та визначить раціональні діапазони варіювання 3х основних факторів для багатофакторного експерименту.
2. Для проведення багатофакторного експерименту з використанням
методики

планування

експерименту

для

визначення

раціональних

(оптимальних) значень ПРС обрано 3-и фактори:
Х1 – частота обертання вентилятора (змінює тиск та швидкість повітря);
Х2 – кут нахилу рухомої жалюзі до нерухомої (змінює «живий» перетин
блока жалюзі);
Х3 – кут відхилення рухомої середньої стінки від нерухомої (змінює
розподіл повітряного потоку між лотком-інтенсифікатором та жалюзійним
повітророзподільником).
Визначено якісні показники роботи жалюзійного повітророзподільника
ПРС із замкненою повітряною системою:
 повнота виділення домішок;
 втрати повноцінного насіння у відходи.
3. Розроблено алгоритм виконання ПФЕ, який складається із
визначення матрици планування трьохфакторного експерименту методом
Бокса-Бекина, дисперсії Sy2 відтворюваності експерименту, коефіцієнтів
регресії в рівняннях, дисперсії коефіцієнтів, дисперсії неадекватності
рівняннь, адекватністі рівняннь регресії та однорідності дисперсій, що
характеризують точність вимірювання вихідного параметра.
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РОЗДІЛ 4
РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1

Аналіз

результатів

польових

досліджень

з

визначення

статистичних характеристик олійної сировини соняшнику
Якість вхідного матеріалу, що надійшов після збиральних комбайнів,
визначали за результатами аналізу відібраних з нього зразків, схему
складання вихідного зразка виконували відповідно до [111-113].
Взяття проб здійснювалося у відповідності з методикою, вибірка
становила 60 проб з насіннєвим матеріалом.
Відповідно до методики визначався процентний вміст:
 насіння повноцінного  Мнп ,%;
 олійної домішки  mод, %;
 крупної сміттєвої домішки – mкд, %;
 проходу сита діаметром 3 мм – mпс, %;
 легкої домішки  mлд, %;
 сміттєві домішки – mсд, %;
 чистоти насіння – Н, %.
В

результаті

статистичних

проведених

характеристик

польових
олійної

досліджень
сировини

з

визначення

соняшнику

на

Мелітопольському олійноекстракційному заводі (МОЕЗ) були вивчені якісні
показники олійної сировини соняшнику, що надходить з різних областей
України. Результати досліджень показників якості насіння наведені в таблиці
4.1.
За результатами випробувань визначалось математичне очікування  m,
максимальне

max

і

мінімальне

min

значення

сторонніх

середньоквадратичне відхилення – σ та коефіцієнт варіації – υ.

домішок,
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Таблиця 4.1.
Відомість

результатів

польових

досліджень

з

визначення

статистичних характеристик олійної сировини соняшнику
№
п/п

Насіння
повноцінні
Мнп, %.

Олійна
домішка
mод, %

Крупна
сміттєва
домішка
mкд, %

Прохід
через сито
Ǿ3мм
mпс, %

Легка
домішка
mлд, %

Сміттєва
домішка
mсд, %

Чистота
Н, %

m

88,503

4,355

2,99

4,231

0,064

7,237

92,762

min

68,7

0,76

0,76

0,3

0,010

2,1

84,6

max

96,8

11,27

6,0

19,13

0,150

22,48

97,1

σ

5,07

2,37

1,75

3,198

0,039

3,778

3,778

υ

5,73

54,41

58,496

75,597

59,47

52,208

4,073

Так, аналіз надходження на склад повноцінного насіння в вихідному
матеріалі (табл. 4.1., рис. 4.1), показує, що найвищий їх відсоток склав
Мнп(max)  96,8% при математичному очікуванні Мнп(cр)  88,503%, а
мінімальне значення Мнп(min)  68,7. При цьому, середньоквадратичне
відхилення σ  склало 5,07%, а коефіцієнт варіації υ  5,73% [122].

m = 88,5
min = 68,7
max = 96,8
υ = 5,73

Рисунок 4.1 – Статистичні характеристики насіння повноцінного
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Окремим пунктом слід зазначити олійну домішка mод. Так, при
подальшої переробці виникає необхідність її використання на протязі перших
24 годин. При закладанні на тривале зберігання, як резерв виробництва, така
домішка повинна бути вилучена з вороху соняшника.
За результатами польових випробувань олійна домішка mод у
вхідному матеріалі (табл. 4.1, рис. 4.2), склала: по математичному
очікуванню mод(cр)  4,355 %, максимальне значення mод(max)  11,27 %,
мінімальне значення mод(min)  0,76 %, при середньоквадратичне відхиленні σ
 2,37 % і коефіцієнті варіації υ  54,41 %.
12

mод, %

m= 4,35
min = 0,76
max =11,27
υ = 54,41
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Рисунок 4.2  Статистичні характеристики олійної домішки
Коефіцієнт варіації має досить високе значення, що свідчить про
досить широкий розкид олійної домішки в сировині. Представлені результати
свідчать про те, що відповідно до агротехнічних вимог [122], олійна домішка
в вхідному матеріалі не повинна перевищувати: для умов півдня України
більш 3%, по всіх регіонах країни  більше 3,5 %. Як бачимо, зміст олійної
домішки значно перевищує показники агротехнічних вимог.
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Рисунок 4.3  Статистичні характеристики крупної сміттєвої домішки
Крупна сміттєва домішка mкд у вхідному матеріалі (табл. 4.1, рис. 4.3),
склала: з математичного очікування mкд(cр)  2,99%, максимальне значення
mкд(max)  6,0%, мінімальне значення mкд(min)  0,76%, при
середньоквадратичному відхиленні σ  1,75 % і коефіцієнті варіації υ 
58,496 %.
Легка домішка або лушпиння (табл. 4.1, рис. 4.4) склала: з
математичного очікування mлд(cр)  0,064 %, максимальне значення mлд(max) –
0,150%, мінімальне значення mлд(min)  0,010%, середньоквадратичне
відхилення σ – 0,039 % і коефіцієнт варіації υ  59,47 %.
0,16

mлд, %

m = 0,064
min = 0,01
max = 0,15
υ = 59,47
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Рисунок 4.4  Статистичні характеристики легкої домішки
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Прохід через сито Ǿ3мм, mпс, у вихідному матеріалі (табл. 4.1, рис. 4.5),
склав: по математичному очікуванню mпс(cр)  4,23%, максимальне значення
mпс(max)  19,13%, мінімальне значення mпс(min)  0,3%, середньоквадратичне
відхилення σ  3,198% і коефіцієнт варіації υ  75,597 %.
20
mпс,%

m = 4,23
min = 0,3
max=19,13
υ = 75,6
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Рисунок 4.5  Статистичні характеристики проходу через сито Ǿ 3 мм
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Рисунок 4.6  Статистичні характеристики сміттєвої домішки
Сміттєва домішка mсд (табл. 4.1, рис. 4.6), склала: по математичному
очікуванню mсд(cр)  7,237 %, максимальне значення mсд(max)  22,48%,
мінімальне значення mсд(min)  2,1%, при середньоквадратичному відхиленні σ
 3,778 % і коефіцієнті варіації υ  52,208 %.
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Рисунок 4.7 – Статистичні характеристики чистоти сировини
Таким чином, чистота вихідного матеріалу (табл. 4.1., рис. 4.7), склала:
по математичному очікуванню Н(cр)  92,762 % , максимальне значення Н(max)
 97,1%, мінімальне значення Н(min)  84,6 %, при середньоквадратичному
відхиленні σ  3,778 % і коефіцієнті варіації υ  4,073 %.
Аналізуючи фракції складових олійної сировини соняшнику, можна
зробити висновок, що чистота вихідного матеріалу 92,8 %, max  97,1 %, min
 84,6 %. А засміченість  7,2 % , при цьому max  22,5% , а min  2,1 %.
Аналіз сміттєвих домішок показав, що вміст в них крупної смітної
домішки склало  2,99 %, проходу через сито Ǿ 3мм  4,231 %, легкої
домішки  0,064 %. Олійної домішки у вихідному матеріалі виявилося 
4,355 %.
З аналізу загальної кількості домішок, що в купі соняшника: олійної
домішки у вихідному матеріалі  37,25 % , крупної смітної домішки  25,7 %,
проходу через сито Ǿ 3мм  36,5% , легких домішок  0,55 %. Наявність
великої кількості домішок в олійної сировині вимагає установку в
технологічній лінії машин попереднього очищення.

128

4.2. Аналіз результатів лабораторних досліджень з визначення
критичної швидкості та коефіцієнту парусності складових олійної
сировини соняшнику
Приведено результати та аналіз аеродинамічних властивостей насіння
соняшнику та його складових, що надходять на зерноочисні комплекси та
олійноекстракційні заводи півдня України [120, 121].
Критична швидкість вітання повноцінного насіння (рис. 4.8) Vкр.нп.
знаходиться в широкому діапазоні. Так його мінімальне математичне
очікування

=4,124мс-1

склало

=3,186мс-1,

при

=5,108мс-1, середньоквадратичному відхиленні
коефіцієнті варіації

і

=10,63%. Діапазон мінімальної критичної швидкості

повноцінного насіння склав 2 мс-1, при відносно невисокому значенні
коефіцієнта варіації. Максимальне математичне очікування склало
6,659

мс-1

при

=

5,385мс-1,

=

середньоквадратичному відхиленні

=
7,71мс-1,

і коефіцієнті варіації

=9,03%. Діапазон критичної швидкості витання повноцінного насіння
склав

=3,186мс-1

від

=7,71мс-1.
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Рисунок 4.8  Статистичні характеристики критичних швидкостей
витання повноцінного насіння.
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Олійна домішка включає в себе щуплі (рис. 4.9), подрібнені (рис. 4.10)
та пошкоджені насіння (рис.4. 11).
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Рисунок 4.9  Статистичні характеристики критичних швидкостей
витання щуплого насіння.
Мінімальне
=

математичне

3,674мс-1

очікування

щуплого

=3,186мс-1,

при

середньоквадратичному відхиленні
=10,914%.

насіння

Максимальне

=5,628 мс-1 при

склало

=4,341мс-1,
і коефіцієнті

варіації

очікування

склало

математичне
= 4,316мс-1,

= 6,257мс-1,

середньоквадратичне відхилення

і коефіцієнті варіації

= 7,258%.
Мінімальне математичне очікування подрібненого насіння склало
=4,079мс-1

середньоквадратичному

відхиленні

=18,79%. Максимальне
5,956мс-1

при

=2,085мс-1,

при

=5,648мс-1,
і

коефіцієнті

математичне очікування склало
=

середньоквадратичному відхиленні

3,186мс-1,

=
= 14,86%.

варіації
=
7,123мс-1,
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Рисунок 4.10  Статистичні характеристики критичних швидкостей
витання подрібненого насіння.
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Рисунок 4.11  Статистичні характеристики критичних швидкостей
витання пошкодженого насіння.
Мінімальне математичне очікування пошкодженого насіння склало
= 4,21 мс-1 при
середньоквадратичному відхиленні

=3,406 мс-1,

=5,108 мс-1,
та коефіцієнті варіації

131

=10,268%.

Максимальне

=6,182мс-1

математичне

очікування

=5,385мс-1,

при

середньоквадратичному відхиленні

склало
7,422мс-1,

=
і

коефіцієнті варіації

= 9,971%.
Аналіз отриманих значень показує, що олійна домішка, до якої
відносять щуплі, подрібнені та пошкоджені насіння, по своєму діапазону
критичних швидкостей практично входить до складу повноцінного насіння
соняшнику, за винятком частини подрібнених, які разом з легкими
домішками підуть у відходи.
Крупна домішка (рис. 4.12) складається в основному з органічних
домішок у вигляді залишків листя, стебель, кошиків.
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Рисунок 4.12  Статистичні характеристики критичних швидкостей
витання крупних домішок.
Мінімальне математичне очікування критичних швидкостей крупних
домішок

склало

відхиленні
коефіцієнті варіації

=3,631мс-1

при

=3,186мс-1,

середньоквадратичному
=4,816мс-1

і

= 10,025%. Різниця мінімальних критичних

швидкостей крупних домішок склала 1,63 мс-1 при відносно невисокому
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значенні коефіцієнта варіації. Максимальне

математичне очікування
= 6,282мс-1 при

критичних швидкостей крупних домішок склало
= 5,248мс-1,

= 9,557мс-1, при середньоквадратичному

відхиленні

і коефіцієнт варіації

= 13,855%. Різниця

максимальних критичних швидкостей крупних домішок склала 4,309мс-1, при
відносно невисокому значенні коефіцієнта варіації. Діапазон критичних
швидкостей витання для крупної домішки знаходиться у межах: 
= 3,186мс-1 до

= 9,557мс-1, а різниця

критичних

= 6,371мс-1.

швидкостей крупних домішок склала

Аналіз отриманих значень показує, що найвищий діапазон критичної
швидкості знаходиться саме у цієї категорії домішок. В той же час велика
кількість домішок за характеристикою входить до складу

розглянутих

домішок, а отже їх виділення можливе за умови обробки олійної сировини на
пневморешітних сепараторах з використанням як повітряних потоків, так і
решіт.
Прохід крізь сито з вічками діаметром 3,0 мм (рис.4.13).
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Рисунок 4.13  Статистичні характеристики критичних швидкостей
витання проходу крізь сито з вічками діаметром 3,0 мм.
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Аналіз значень критичних швидкостей проходу крізь сито з вічками
діаметром 3,0 мм показує, що мінімальне математичне очікування склало
= 2,987мс-1 при

= 2,408мс-1,

= 3,808мс-1,

=11,277 %. Діапазон мінімальної
критичної швидкості легких домішок склав практично 1,4 мс-1, при відносно
невисокому значенні коефіцієнта варіації. Максимальне
очікування

склало

6,054мс-1

=

при

математичне
=

=7,225мс-1,

4,171мс-1,
= 10,982

%. Діапазон максимальної критичної швидкості легких домішок склав більше
3,054 мс-1, при відносно невисокому значенні коефіцієнта варіації.
Діапазон критичних швидкостей витання для цієї фракції лежить від:


=2,408мс-1 до

=7,225мс-1 або  Δ

= 4,817мс-1.

До легкої домішки відноситься лушпиння в залишку на ситі з вічками
діаметром 3,0 мм.
Аналіз значень критичних швидкостей легких домішок (рис. 4.14)
показує, що їх мінімальне математичне очікування склало
=2,408мс-1,

при

=3,406мс-1, при середньоквадратичному

відхиленні
Максимальне

=2,657 мс-1

=9,509%.
математичне

=3,406мс-1,

очікування
=

5,518мс-1,

відхиленні

=4,409мс-1

при

середньоквадратичному
= 10,934%. Діапазон

максимальної критичної швидкості легких домішок склав більше 2,112мс-1.
Діапазон критичних швидкостей витання для легких домішок лежить
від: 

=2,408мс-1 до

=5,518мс-1.
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Рисунок 4.14 Статистичні характеристики критичних швидкостей
витання легких домішок.
Аналізуючи отримані значення ми бачимо, що у легких домішок
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діапазон критичних швидкостей витання знаходиться в межах 2,5-4,3 мс-1.
Слід звернути увагу, що виділені нами в процесі розбору проб,

легкі

домішки, не завжди такими є, так як окремі складові знаходяться за
значеннями критичних швидкостей в середині критичних швидкостей
повноцінного насіння.
Аналіз значень критичних швидкостей насіння інших рослин показує,
що їх наявність, з 60 -ти проб, складає всього в п'ятьох пробах.
В цьому випадку мінімальне математичне сподівання насіння інших
рослин

=5,0693мс-1

склало
=6,484мс-1,

при

=5,385мс-1,

при

середньоквадратичному

відхиленні

= 9,329 %. Діапазон мінімальної критичної швидкості насіння
інших рослин склав практично 1,099мс-1. Максимальне математичне
сподівання

склало

=

6,978мс-1 при

= 8,255 мс-1, середньоквадратичному відхиленні
= 12,74%. Діапазон максимальної
швидкості насіння інших рослин склав 1,884мс-1.

=

6,371мс-1,
і
критичної
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Дослідження показали, що критична швидкість і коефіцієнт парусності
для одного і того ж виду насіння не є постійними величинами, а змінюються
в певних межах, дотримуючись закону нормального розподілу.
Аналіз отриманих значень показує, що олійна домішка, яка включає в
себе щуплі, подрібнені та пошкоджені насіння, по своїм діапазону критичної
швидкості витання практично входить до складу повноцінного насіння
соняшнику за винятком частини подрібнених, які разом з легкими домішками
підуть у відходи.
Легкі домішки, частково знаходяться в середині діапазону критичних
швидкостей повноцінного насіння і велика їх частина може бути
відокремлена повітряним потоком. Аналіз результатів значень критичних
швидкостей, складових вороху соняшнику, показує, що можливо лише
часткове виділення їх зі складу вороху.
Аналіз аеродинамічних властивостей крупних домішок, показує, що
найбільший діапазон критичної швидкості знаходиться саме у цієї категорії
домішок. В той же час велика кількість крупних домішок за характеристикою
входить до складу інших домішок, а отже їх виділення можливе за умови
обробки

насіннєвого

вороху

на

пневморешітних

сепараторах

з

використанням як повітряних потоків, так і решіт.
Це вимагає корегування розрахунків по обґрунтуванню витрат повітря,
робочого тиску в мережах і енергоємності технічних засобів.
4.3 Аналіз результатів лабораторних досліджень з визначення
натури олійної сировини соняшнику
Натура визначається як показник якості насіння соняшнику. Проведені
дослідження показали взаємозв'язок натури насіння з виходом олії, його
якістю та іншими технологічними властивостями.
Крім сортових особливостей, натура істотно залежить від вологості
насіння, а також від засміченості. Натура знижується з підвищенням
вологості, що може бути пояснено значним набуханням насіння та
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збільшенням з цієї причини шпариністі насіннєвої маси. З підвищенням
сміттєвих домішок натура також зменшується.
Дослідження показали, що у соняшнику масова і об'ємна частка
лушпиння щодо ядра істотна, а фізична щільність її в 5-6 разів нижче
фізичної щільності ядра, і це пояснює те, що збільшення крупності насіння і
маси 1000 шт. насіння призводить до зниження натури через більшу частину
лушпиння в великому насінні [122].
Останнім часом культивуються ранньостиглі, гібридні сорти насіння
соняшнику з високою олійністю. У нових сортів соняшнику значно змінився
склад ядра насіння – змінилося співвідношення жирової і не жирової частин
ядра, що знижує стійкість насіння при зберіганні. Насіння соняшнику, хоча і
стали дрібніше, однак більш олійні і менш лушпині. Все це вплинуло на
зміну натури олійної сировини соняшнику.
Розглянемо якість насіння соняшнику по натурі [122], що надходить на
переробні підприємства (рис. 4.15).

Рисунок 4.15 – Якість насіння соняшнику по натурі
Якісні характеристики насіння соняшнику по натурі представлені такими
статистичними даними: математичне очікування склало m – 385г/дм³;
мінімальне і максимальне значення, відповідно – min = 330 г/дм³; max = 426
г/дм³; коефіцієнт варіації – υ = 22,98%.
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Отримані числові характеристики по натурі насіння соняшнику,
дозволяють стверджувати, що якість олійної сировини соняшнику за останні
25-30 років змінилося (за відомими даними натура знаходилася в межах –
330-470 г/дм³). Це вносить зміни в розрахунок продуктивності обладнання,
обґрунтування ємностей відділень тимчасового прийому і зберіганню
насіння, розрахунок параметрів робочих органів технологічних ліній.
4.4 Аналіз результатів експериментальних досліджень жалюзійного
повітрярозподільника
4.4.1 Визначення статистичних характеристик швидкостей повітряного
потоку у зоні жалюзійного повітрярозподільника
При

використані

псевдозрідженого

слою

здійснюється

аерогравітаційне переміщення та збагачення потоку насіннєвого вороху
методом сегрегації, створюються приємні умови для виділення довгих
стеблових

домішок

циліндричним

решетом

з

зовнішньою

робочою

поверхнею. Однак при цьому значно знижується ймовірність виділення
вегетативної

сухої

сміттєвої

фракції

за

рахунок

виносу

повітрявідокремлюємих домішок.
Для збільшення експозиції повітряної обробки потоку насіннєвого
вороху, що надходить у внутрішню порожнину циліндричного решета,
встановлено жалюзійний повітрярозподільник (рис.2.3). Це дозволило
зорієнтувати напрямок струменів повітряного потоку, які виходять із
жалюзійного повітрярозподільника та змінювати коефіцієнт «живого»
перетину блока жалюзі повітрярозподільника.
Робочий процес при цьому виконувався наступним чином. Струмені
повітряного потоку, які виходять з повітрярозподільника впливали на
насіннєвий матеріал, що надходить у внутрішню порожнину циліндричного
решета, в результаті чого частина повітрявідокремлюваних домішок
виносилась з робочої зони решітного сепаратора і потрапляла у відходи.
Епюри швидкостей повітряного потоку знімали у перетинах ІІ, ІІІІ,
ІІІІІІ (Рис. 4.16, 4.17, 4.18). Заміри виконували згідно методики, описаними
в розділі 3.
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На першому етапі встановлювали потрібний напрямок течії струменів
повітряного потоку, при цьому виходили з конструктивних можливостей
експериментальної установки

та наступних умов. Було забезпечено

пронизування повітряними струменями верхнього сектору циліндричного
решета, обмеженого площиною, яка проходить діаметрально вище очисної
щітки. Епюри швидкостей всередині циліндричного решета знімали при
найбільш раціональних режимах повітряного потоку, відповідно методики
викладеної у п.п. 3.5.
У результаті виконаних експериментів було задовільнена умова по
організації необхідного напрямку руху повітряного потоку всередині
циліндричного решета. Характер течії струменів повітряного потоку при
нерухомому та рухомому решеті практично не відрізнявся. Слід зазначити
позитивний вплив решітної поверхні сепаратора, яка, несумнівна, сприяє
вирівнюванню поля швидкостей повітряного потоку.
При виконанні робочого процесу очистки насіннєвого вороху від
крупних

домішок

вивчали

вплив

коефіцієнта

«живого»

перетину

жалюзійного повітрярозподільника на питому продуктивність стенду, втрати
насіння, повноту виділення довгих стеблових та сміттєвих домішок (Рис. 4.16
- 4.24).
Зростання

втрат

повноцінного

насіння

відзначається

внаслідок

збільшення швидкості повітряного потоку, який може виносити крізь
решітну поверхню частину повноцінного насіння в відходи. Подальше
збільшення коефіцієнта «живого» перетину не призводить до значного
покращення якості очистки, мабуть через збільшення опору решета, «живий»
перетин якого зменшується внаслідок проходження крізь нього винесеного з
внутрішньої порожнини повноцінного насіння. Слід думати, що по тій же
причині повнота виділення довгих стеблових домішок змінюється незначно і
знаходиться в межах агровимог.
Епюри швидкостей (Рис. 4.16, 4.17, 4.18) показують, що обмежений
прибіками стенду повітряний потік можливо розглядати як затоплений
струмінь, початок якого характеризується яскраво вираженим факелом.
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Рисунок 4.16  Епюри швидкостей повітряного потоку у перетині І  І
при зміні частоти обертання ротору вентилятора та їх статистичні
характеристики
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Рисунок 4.17  Епюри швидкостей повітряного потоку у перетині ІІ  ІІ
при зміні частоти обертання ротору вентилятора та їх статистичні
характеристики
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Рисунок 4.18  Епюри швидкостей повітряного потоку у перетині ІІІ 
ІІІ при зміні частоти обертання ротору вентилятора та їх статистичні
характеристики
Проте, проведений аналіз свідчить про доцільність включення у
робочий процес циліндричного решета з зовнішньою робочою поверхнею
діаметрально пронизаного повітряного потоку, що дозволить в умовах
експерименту підвищити ефективність відділення повітрявідокремлюваємих
домішок. При цьому значно поліпшуються умови очистки поверхні решета
від виділених вегетативних домішок.
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4.4.2 Залежності швидкостей повітряного потоку у робочій зоні
циліндричного решета від основних керованих параметрів жалюзійного
повітрярозподільника
Відповідно теоретичним дослідженням параметрів та режимів роботи
жалюзійного повітрярозподільника та апріорному ранжуванню факторів були
визначені найбільш значущі:
 частота обертання ротору вентилятору, n, об.хв-1;
 кут нахилу рухомої жалюзі до нерухомої , град.;
 кут відхилення рухомої середньої стінки від положення середньої
нерухомої стінки , град.
На підставі них були проведені експериментальні дослідження
взаємодії слідуючи параметрів та режимів роботи ПРС:
 залежності швидкості повітряного потоку V у першому квадранті
циліндричного решета від частоти обертання ротору вентилятору при 0та
=15 (рис. 4.19);

 залежності швидкості повітряного потоку V у першому квадранті
циліндричного решета від кута нахилу рухомої жалюзі до нерухомої  при
n=400 об.хв-1 (рис. 4.20);
 залежності швидкості повітряного потоку V у першому квадранті
циліндричного решета від кута відхилення рухомої середньої стінки від
положення середньої нерухомої стінки  при n=400 об.хв-1(рис. 4.21) .
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Рисунок 4.19  Залежність швидкості повітряного потоку V у першому
квадранті циліндричного решета від частоти обертання ротору вентилятору n
при 0та =15
Аналізуючи рис. 4.19, залежність швидкість повітряного потоку V
першому квадранті циліндричного решета від частоти обертання ротору
вентилятору n при 0та =15, визначено збільшення швидкості
повітряного потоку в діапазоні 200-400 об.хв-1 з 1,7 мс-1 до 2,8 мс-1.
Більш інтенсивно змінюється швидкості повітряного потоку при n=
400  600об.хв-1. При цьому вона має значення 2,8-3,9 мс-1.
Відповідно
вентилятора

аеродинамічної

діапазон

частоти

характеристики
обертання

ротора

діаметрального
600–700

об.хв-1

супроводжується значеннями швидкостей повітряного потоку від 3,9 до 6,4
мс-1. Це треба враховувати з метою забезпечення плавного регулювання
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швидкості повітряного потоку та запобігання втрат повноцінної сировини
соняшнику у сміття.

Рисунок 4.20  Залежність швидкості повітряного потоку V у першому
квадранті циліндричного решета від кута нахилу рухомої жалюзі до
нерухомої  при n=400 об.хв-1
Аналізуючи рис. 4.20, залежність швидкості повітряного потоку V у
першому квадранті циліндричного решета від кута нахилу рухомої жалюзі до
нерухомої  при n=400 об.хв-1, визначено збільшення швидкості повітряного
потоку в діапазоні зміни кута  від 0 до 20 у межах 3,5-4,8 мс-1. При
подальшому збільшенню кута  від 20 до 30 швидкість повітряного потоку
зменшується з 4,8 до 2,7 мс-1, що обумовлено зміною гідравлічного опору
системи та коефіцієнта «живого» перетину жалюзі. Доцільно кут 
утримувати у діапазоні 0-20.
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Рисунок 4.21  Залежність швидкості повітряного потоку V у першому
квадранті циліндричного решета від кута відхилення рухомої середньої
стінки від положення середньої нерухомої стінки  при n=400 об.хв-1
Аналізуючи рис. 4.21, залежність швидкості повітряного потоку V у
першому квадранті циліндричного решета від кута відхилення рухомої
середньої стінки від положення середньої нерухомої стінки  при n = 400
об.хв-1, визначено зміна швидкості повітряного потоку від 6,4 до 0,7 мс-1.
Залежно від зміни кута ± має місце перерозподіл повітря, який виходить з
випускного вікна діаметрального вентилятора до лотка-інтенсифікатора та до
жалюзійного повітророзподільника.
Найбільш обґрунтованим є значення кута  у межах +15  -5, що
відповідає запропонованим аеродинамічним властивостям олійної сировини
соняшнику (3,5-6,5 мс-1).
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4.4.3 Залежності швидкостей повітряного потоку в жалюзійному
повітрярозподільнику від його основних керованих параметрів

Рисунок 4.22  Залежність максимальної швидкості повітряного потоку
V (точки замірювання 10-12) в перетині І-І від частоти обертання ротора
вентилятора n
Значення частоти обертання ротора вентилятора n має значний вплив
на формування повітряного потоку при надходженні повітря з вентилятора
до блоку рухомих та нерухомих жалюзі.
У свою чергу це впливає на епюри швидкостей повітря, як у робочій
зоні ЦР так і у пнемосепаруючої камері.
Так, відповідно зміни частоти обертання ротора з 300 до 700 об.хв-1
максимальної швидкості повітряного потоку V збільшується з 2,95 до 6,225
мс-1. При цьому, у відмінності від Рис. 4.16 у точках замірювання (10-12)
завихрень не відзначається, і це сприяє підвищенню ефективності
пневмосепарації.
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Рисунок 4.23  Залежність максимальної швидкості повітряного потоку
V (точки замірювання 16-18) в перетині ІІ-ІІ від частоти обертання ротора
вентилятора n
З аналізу в перетині ІІ-ІІ від частоти обертання ротора вентилятора n,
відзначено також зростання максимальної швидкості повітряного потоку V у
діапазоні n= 300-700 об.хв-1.
У відмінності від Рис. 4.22 максимальна швидкість в перетині ІІ-ІІ
нижче ніж у перетині І-І і знаходиться в межах 2,75-5,01 мс-1. Це обумовлено
перерозподілом повітряного потоку, що виходить з випускного вікна
вентилятора, у зоні лотка-інтенсифікатора та блока жалюзі.
На підставі цього можна відзначити істотний вплив середньої рухомої
стінки на формування структури повітряного потоку.
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Рисунок 4.24  Залежність максимальної швидкості повітряного потоку
V (точки замірювання 25-27) в перетині ІІІ-ІІІ від частоти обертання ротора
вентилятора n
Аналіз в перетині ІІІ-ІІІ від частоти обертання ротора вентилятора n
свідчить про зменшення максимальної швидкості повітряного потоку V, яка
знаходиться у діапазоні 2,4-5,85 мс-1. У даному випадку така закономірність
зміни максимальної швидкості повітряного потоку сприяє здійсненню
пневмосепарації фракцій олійної сировини соняшнику у робочій зоні ЦР у
межах мінімальних втрат сировини у сміття.
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Рисунок 4.25  Залежність питомої продуктивності ПРС q та втрат
повноцінного насіння Впн від висоті щілини бункера h при частоті обертання
ротора вентилятора n=600 об.хв-1
Аналізуючи залежність питомої продуктивності ПРС q та втрат
повноцінного насіння Впн від висоті щілини бункера h при частоті обертання
ротора вентилятора n=600 об.хв-1 (рис. 4.25) у діапазоні зміни висоті щілини
бункера h від 20 до 100 мм визначено збільшення питомої продуктивності
ПРС q від 0,73 до 1,33 тгод.-1дм.
Це надає можливість мати максимальну питому продуктивність ПРС
при виконанні агротехнічних вимог до попередньої очистки олійної
сировини соняшнику. При цьому обмеження вимог до втрат повноцінного
насіння Впн не перевищують 1% і знаходяться у межах 0,6-0,8 %. Відповідно
цьому для забезпечення збільшення максимальної питомої продуктивності
ПРС до 1,5 тгод.-1дм висоту щілини бункера h можливо збільшувати у межах
до 100 мм та втратах повноцінного насіння Впн до 1%.
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4.5 Результати проведення багатофакторного експерименту
4.5.1. Моделі регресії технологічного процесу роботи жалюзійного
повітрярозподільника олійної сировини соняшнику
Згідно методики проведення багатофакторного експерименту був реалізован метод Бокса-Бенкіна для трьох факторів, який оцінювався двома
функціями відгуку.
У результаті проведення експериментів була одержана первинна
інформація про функції відгуку, яка використовувалася для визначення
коефіцієнтів регресії.
Після визначення коефіцієнтів регресії проводилася перевірка їх
значущості, для цього спочатку була визначена за результатами дослідів в
центрі плану дисперсія, характеризуюча помилку дослідів, а потім
визначалася дисперсія відтворюваності. Використовуючи їх значення і
формули були визначені дисперсії , що характеризують помилки у
визначенні коефіцієнтів рівняння регресії.
Подальші обчислення були пов'язані з визначенням довірчого
інтервалу.
Для оцінки адекватності отриманої математичної моделі було
використано критерій Фішера.
Результати оцінки адекватності першої моделі наведені в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2
Оцінка адекватності першої моделі
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Коефіцієнти регресії першого рівняння

Перше рівняння регресії має вигляд:
y1 = 51,07 + 0,89х1 -0,43х2 -0,06х3+0,40х1х2+0,28 х1х3- 0,10х2х3+2,63х12+1,20х22-1,92х32

(4.1)

У табл. 4.2 представлені розрахункові та експериментальні дані по всім
15 точкам плану. З табл. 4.2 видно, що різниця знаходиться в межах 0,5-1,0,
що вказує на досить гарну згоду між теоретичними і експериментальними
значеннями з розкидом не більше (1-2)%. Дисперсії неадекватності і
відтворюваності експериментів рівні, відповідно, 6,27 і 12,01, що також
свідчить

про

адекватність

моделі.

Середньоквадратичні

відхилення

коефіцієнтів регресії і їх довірчі інтервали представлені в табл. 4.3.
Таблиця 4.3
Середньоквадратичні відхилення коефіцієнтів регресії і їх довірчі інтервали

Зіставлення рівняння (4.1) з даними табл. 4.2 видно, що абсолютні
значення

для

більшості

коефіцієнтів

регресії

виявляються

менше

середньоквадратичних їх відхилень й виходять за межі довірчих інтервалів.
Адекватність моделі, в основному, визначається коефіцієнтом b01. Найбільш
значущим з інших коефіцієнтів регресії є коефіцієнти, які стоять перед
першим фактором, що визначає частоту обертання ротора вентилятора. Для
отримання додаткової інформації про вплив цього та інших факторів
необхідно було провести експерименти із забезпеченням більш точних
вимірювань.
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Таблиця 4.4
Оцінка адекватності другої моделі

Друге рівняння регресії має вигляд:
y2 = 0,66 + 0,31х1 +0,03х1х2 +0,12х12+0,05х22-0,01х32.

(4.2)

У табл. 4.4 представлені розрахункові та експериментальні дані по всім
15 точкам плану. З табл. 4.4 видно, що різниця знаходиться в межах 0,020,05,

що

вказує

на

досить

гарну

згоду

між

теоретичними

і

експериментальними значеннями з розкидом не більше (2-4)%. Дисперсії
неадекватності і відтворюваності в другій моделі рівні, відповідно, 0,012 і
0,0034. Критерій Фішера дорівнює 3,55, що також свідчить про адекватність
рівняння. Середньоквадратичні відхилення коефіцієнтів регресії і їх довірчі
інтервали представлені в табл. 4.5
Таблиця 4.5.
Середньоквадратичні відхилення коефіцієнтів регресії і їх довірчі інтервали
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Після відкидання найменш значущих коефіцієнтів рівняння (4.2)
приймає вигляд:
y2 = 0,66 + 0,31х1 +0,03х1х2 +0,12х12+0,05х22-0,01х32.

(4.3)

Приклад розрахунку залежності y2 від фактора х1 при х2 = х3 = 0
представлений в табл. 4.6
Таблиця 4.6
Приклад розрахунку залежності y2 від фактора х1 при х2 = х3 = 0

Таким чином, в результаті реалізації плану другого порядку були
отримані математичні моделі (4.1, 4.3) у вигляді поліномів другого ступеня,
які адекватно описують процес сепарування олійної сировини соняшнику.
Перше з рівнянь (4.1) характеризує зміну повноти відділення сміттєвих
домішок в залежності від параметрів і режимів роботи ПРС, а друге рівняння
(4.3) описує характер змін втрат повноцінного насіння. Подальший аналіз
цих рівнянь дасть можливість провести заключний блок експериментальних
досліджень по визначеню раціональних значень параметрів і режимів роботи
ПРС при очищенні ОСС.
4.5.2 Результати досліджень по визначеню раціональних значень
параметрів і режимів роботи ПРС при очищенні ОСС.
В результаті моделювання виникає задача отримання раціональних
значень параметрів та режимів роботи пневморешітного сепаратора за умови
виконання показників якості його функціонування.
Відповідно рис. 4.26 при збільшені частоти обертання ротора
вентилятора n від 400 до 650 об.хв-1 продуктивність ПРС змінюється від 0,8
до

1,57

тгод.-1дм.

При

цьому

найбільш

ефективне

підвищення
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продуктивності

відзначено

при

значені

частоти

обертання

ротора

вентилятора n=550-650 об.хв-1.

Рисунок 4.26  Залежність питомої продуктивності ПРС q та втрат
повноцінного насіння Впн від частоти обертання ротора вентилятора n при
висоті щілини бункера h=100 мм
Значення втрат повноцінного насіння Впн при n=400-650 об.хв-1
знаходиться у межах 0,1-1,25%, а відповідно до агротехнічних вимог
значення втрат повноцінного насіння Впн не повинно перевищувати 1%.
Обмеження за втрати насіння визначають максимальне значення n-630
об.хв-1.
Головними критеріями ефективності роботи ПРС є повнота відділення
сміттєвих домішок Z та втрати повноцінного насіння Впн.
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Аналізуючи Рис 4.27 визначено зміна повноти відділення сміттєвих
домішок Z у діапазоні = 0 – 30.

Рисунок 4.27 – Залежність повноти відділення сміттєвих домішок Z та
втрат повноцінного насіння Впн від кута нахилу рухомих жалюзі до
нерухомих  при висоті щілини бункера h = 80мм, частоті обертання ротора
вентилятора n = 600 об.хв-1 та куті відхилення середньої рухомої стінки до
нерухомої середньої рухомої стінки 1 = -15.
Так при змінах кута = 13 – 20 ПРС працює відповідно агровимог, при
цьому Z = 50 – 53 %, а в межах зміни = 0 – 10 Z = 37 – 45 %. При
подальшому збільшені = 20 – 30 якість відділення сміттєвих домішок
зменшується до 19%, що не відповідає агровимогам.
Відповідно цьому найбільша повнота сміттєвих домішок Z може бути
при значеннях кута нахилу рухомих жалюзі до нерухомих =13 – 20.
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Втрати повноцінного насіння соняшнику при роботі ЗОМ на
сировинних

ділянках

олійноекстракційних

підприємств

відповідно

агровимогам не повинні перевищувати 1%.
У діапазоні зміни =0–13, втрати повноцінного насіння Впн
знаходяться у межах 0,07-0,97%.
З урахуванням максимального значення Z = 53%, та допустимого
значення Впн = 0,97%, значення кута  доцільно приймати у межах 13 – 20,
та найбільш раціональним є  = 15.
На рис. 4.28 представлено залежність повноти відділення сміттєвих
домішок Z та втрат повноцінного насіння Впн від кутів відхилення середньої
рухомої стінки до нерухомої середньої стінки 1, 2.

Рисунок 4.28 – Залежність повноти відділення сміттєвих домішок Z та
втрат повноцінного насіння Впн від кутів відхилення середньої рухомої стінки
до нерухомої середньої стінки 1, 2 та куті нахилу рухомої жалюзі до
нерухомої  =15.
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За результатами експериментальних досліджень встановлено вплив
перерозподілу повітряного потоку між блоком жалюзі повітрярозподільника
та лотком-інтенсифікатором на ефективність роботи ПРС.
Це впливає на повноту відділення сміттєвих домішок Z та втрату
повноцінного насіння Впн в залежності від кутів відхилення середньої
рухомої стінки до нерухомої середньої стінки 1, 2 (Рис. 4.28).
Значення Z та Впн знаходяться у межах 1=0  -15 та 2=0  +15. При
цьому повнота відділення сміттєвих домішок Z змінюється з 53% до 5%, а
втрати повноцінного насіння Впн зменшуються з 0,96% до 0,25%.
Для забезпечення виконання агровимог до попереднього очищення
олійної сировини соняшнику слід встановити положення 1=-15, що
забезпечує ефективність роботи ПРС при Z=53% та Впн=0,8%.
Слід

враховувати, що

статистичної

обробки

ці

значення

досліджень

і

отримані

представлені

за результатами
їх

математичним

очікуванням.
В результаті моделювання отримані раціональні значення параметрів та
режимів роботи пневморешітного сепаратора та показники якості його
функціонування
Таблиця 4.7
Раціональні значення параметрів та режимів роботи пневморешітного
сепаратора та показники якості його функціонування
№
1
2
3
4
5

Найменування параметрів
Кут нахилу рухомої жалюзі до
нерухомої
Кут нахилу середньої рухомої
стінки до середньої нерухомої
стінки
Частота обертання ротора
вентилятора
Повнота виділення сміттєвих
домішок
Втрати повноцінного насіння

Одиниця
вимірювання

Числове значення
параметрів

град.

15-20

град.

15

-1

об.хв

%
%

550 - 650
50 - 55
0,7 - 0,97
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На

підставі

впровадження

нового

способу

інтенсифікації

технологічного процесу роботи ПРС за рахунок подачі псевдозрідженого
шару

матеріалу

на

зовнішню

поверхню

циліндричного

решета

з

горизонтальною віссю обертання питома продуктивність решета збільшилась
до 1,5-2,0-х разів. Визначено технологічні, конструктивні та кінематичні
параметри пневмосепаратора: діапазон швидкості повітряного потоку у
пневмосепараційній камері 3,5-6,7 мс‾¹ при частоті обертання ротора
діаметрального вентилятора – 550-650 об.хв‾¹, кут нахилу рухомих жалюзі до
нерухомих =15-20, кут відхилення середньої рухомої стінки до нерухомої
середньої стінки 2= 15.
Показники питомих витрат енергії експериментального ПРС у
порівнянні з існуючими технічними засобами наведено у таблиці 4.8
Таблиця 4.8
Показники питомих витрат енергії експериментального ПРС у
порівнянні з існуючими технічними засобами

Технічні засоби
Питомі витрати
енергії
технічних
засобів,
кВтгодт-1
Коефіцієнт
енергетичної
ефективності
ПРС у
порівнянні з
аналогами

Пневморешітний
сепаратор олійної
сировини
соняшнику

Сепаратор
попереднього
очищення зерна
СПО-50 (Україна)

Машина
попереднього
очищення зерна
МПО-5 (РФ)

0,18

0,31

0,38

1,0

1,72

2,11

Переваги ПРС  простота конструкції, відсутність коливань і вібрацій,
використання

вентилятора

діаметрального

типу,

створення

умов
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мінімального травмування

насіння, менші питомі витрати енергії (0,18

кВтгодт-1) у порівнянні з аналогами (МПО-50, СПО-50).
На підставі отриманих результатів доцільно проведення подальших
досліджень по обгрунтуванню параметрів та режимів ПРС типорозміру 1050т/год [94-100, 122-126].
4.6 Висновки за розділом 4
1. Зроблено аналіз результатів польових досліджень з визначення
статистичних

фракцій

олійної

сировини

соняшнику

за

наступними

показниками: чистота вихідного матеріалу 92,8 %, max  97,1 %, min  84,6
%, а засміченість 7,2 % , при цьому max 22,5% , а min  2,1 %.
З аналізу загальної кількості домішок вміст олійної домішки у
вихідному матеріалі  37,25 % , крупної смітної домішки  25,7 %, проходу
крізь сито Ǿ3мм  36,5% , легких домішок  0,55 %.
2. Аналіз результатів лабораторних досліджень з визначення критичної
швидкості та коефіцієнту парусності складових олійної сировини соняшнику
показав, що критична швидкість витання повноцінного насіння соняшнику
змінилася і знаходиться в широкому діапазоні. Так, його мінімальне
математичне очікування склало V(кр.нп. (ср)) min = 4,124мс-1, а максимальне
– V (кр.нп. (ср))mах = 6,659 мс-1.
Аналіз отриманих значень показує, що олійна домішка, яка включає в
себе щуплі, подрібнені та пошкоджені насіння, по своїм діапазону критичної
швидкості витання практично входить до складу повноцінного насіння
соняшнику за винятком частини подрібнених, які разом з легкими домішками
підуть у відходи.
3. Легкі домішки, частково знаходяться в середині діапазону критичних
швидкостей повноцінного насіння і велика їх частина може бути
відокремлена повітряним потоком. Аналіз результатів значень критичних
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швидкостей, складових вороху соняшнику, показує, що можливо лише
часткове виділення їх зі складу вороху.
4. Аналіз аеродинамічних властивостей крупних домішок, показує, що
найбільший діапазон критичної швидкості знаходиться саме у цієї категорії
домішок. В той же час велика кількість крупних домішок за характеристикою
входить до складу інших домішок, а отже їх виділення можливе за умови
обробки насіннєвого вороху на пневмосепараторах з використанням як
повітряних потоків, так і решіт.
5. Аналіз значень критичних швидкостей насіння інших рослин
показав, що їх наявність, з 60 –ти проб має місце всього в п’ятьох пробах.
Аналіз результатів значень критичних швидкостей, насіння інших рослин і
бур’янів, свідчить, що виділити їх із складу вороху соняшнику повітряним
потоком не представляється можливим.
6. Отримані числові характеристики по натурі насіння соняшнику,
дозволяють стверджувати, що якість олійної сировини соняшнику змінилося
в порівнянні з відомим даними. Якісні характеристики насіння соняшнику по
натурі представлені такими статистичними даними: математичне очікування
склало m – 385 г/дм³; мінімальне і максимальне значення, відповідно – min =
330 г/дм³; max = 426 г/дм³; коефіцієнт варіації  = 22,98%.
Це

вносить

зміни

в

розрахунок

виробничого

обладнання,

обґрунтування ємностей відділень тимчасового прийому і зберігання насіння,
розрахунок параметрів робочих органів технологічних ліній.
7.

На

підставі

впровадження

нового

способу

інтенсифікації

технологічного процесу роботи ПРС за рахунок подачі псевдозрідженого
слою

матеріалу

на

зовнішню

поверхню

циліндричного

решета

з

горизонтальною віссю обертання питома продуктивність решета збільшилась
до 1,5-2,0-х разів. Визначено параметри та режими роботи ПРС: діапазон
швидкості повітряного потоку у пневмосепараційній камері 3,5-6,7 мс‾¹ при
частоті обертання ротора діаметрального вентилятора – 550-650 об.хв‾¹; кут
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нахилу рухомих жалюзі до нерухомих =15-20; кут відхилення середньої
рухомої стінки до нерухомої середньої стінки 2= 15.
Переваги ПРС  простота конструкції, відсутність коливань і вібрацій,
використання

вентилятора

мінімального травмування

діаметрального

типу,

створення

умов

насіння, менші питомі витрати енергії (0,18

кВтгодт-1) у порівнянні з аналогами (МПО-50, СПО-50).
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РОЗДІЛ 5
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ОЦІНКА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
5.1. Результати виробничих досліджень переробки сміттєвих
домішок олійної сировини соняшнику в умовах Мелітопольського
олійноекстракційного заводу
Паливні матеріали рослинного походження (брикети, пелети) не так
давно з’явилися на вітчизняному ринку твердого палива [122-126].
Лушпиння, що залишаються в великих обсягах при виробництві
соняшникової олії, а також відходи після сепарації соняшнику, можуть бути
перероблені в паливні матеріали, які можна використовувати в печах і
котельних, для побутових і промислових застосувань.
При спалюванні брикетів досягається коефіцієнт корисної дії близько
94%,

а

кількість

використовуємого

золи

не

палива.

перевищує

3%

від

Утворені

зольні

загального
залишки

обсягу
можуть

використовуватися як відмінне добриво для ґрунту.
Відомо, що олійність відходів (сміттєвих домішок) після сепарації
складає 15-18%. При переробці такої сировини можливо отримання технічної
олії.
Аналізуючи стан дослідження пропонується провести орієнтовні
економічні розрахунки стосовно подальшої переробки та використання
сміттєвих

домішок

олійної

сировини

соняшнику

на

прикладі

Мелітопольського олійноекстракційного заводу.
Дослідження проведено за умови використання існуючого на заводі
форпресу МП-68. В результаті переробки однієї тони сміттєвих домішок було
отримано 10 літрів технічної олії та 990 кг паливних матеріалів (черепашки).
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Вихідні дані для економічних розрахунків
– кількість робочих діб заводу у рік, доба/рік

n

250

– добовий обсяг переробляємої сировини
соняшнику, т/добу

400

– математичне очікування сміттєвої домішки
в олійної сировини соняшнику, %

7,285

– математичне очікування технічної олії у
сміттєвої домішки сировині соняшнику, %

1,0

– ціна сміттєвих домішок, грн./т

800

– ціна паливних матеріалів, грн./т

2500

– ціна технічної олії, грн./т

16000

Для розрахунків економічної ефективності технології переробки
сміттєвих домішок соняшнику було використано ДСТУ 4397:2005 «Методи
економічного оцінювання техніки на етапі випробувань», відповідно якому
було зроблено порівняння ціни продажу сміттєвих домішок з ціною паливних
матеріалів та технічної олії, отриманих із сміттєвих домішок.
Так, прямі витрати для порівняльних технологій (вихідної та
розроблюваної) визначаються за формулою

Спп  Зп  Ап  Рп  Т п  Псп  Qжп  М п  О ,

(5.1)

де Спп – прямі витрати на відокремлення сміттєвої домішки олійної
сировини соняшнику за вибраною технологією, грн.;
Зп – заробітна плата робітників з нарахуваннями, грн.;
Ап – амортизаційні відрахування, грн.;
Рп – витрати на ремонт та технічне обслуговування, грн.;
Тп – витрати на енергоносії, грн.;
Псп – страхові платежі, грн.;
жп

– витрати на забезпечення життєдіяльності працюючих, які зайняті

на вирощування культури, грн.;
Мп – витрати на основні та допоміжні матеріали, грн;

164

О – витрати на оренду землі, грн.
При розрахунку визначались:
1. Річна кількість сміттєвих домішок у вихідному матеріалі, т
Nсд = n.

,

(5.2)

Nсд =
2. Кількість технічної олії, т
Nто = Nсд

,

Nто =

(5.3)
.

3. Загальний річний прибуток від впровадження технології переробки
сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику, грн.
Пр = Nсд (

)

.

(5.4)

технологічного

обладнання

Пр = 7285
При

річному

навантажені

Мелітопольського олійноекстракційного заводу у 250 діб з добовою
переробкою олійної сировини соняшнику 400 т/добу можливо отримання
річного прибутку від переробки сміттєвих домішок на паливні матеріали та
технічну олію у розмірі

рн, що підтверджує доцільність цього

заходу.
5.2. Практичне використання результатів виробничих досліджень
переробки сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику в умовах
Мелітопольського олійноекстракційного заводу та експериментального
пневморешітного сеапартора
Представники наукової лабораторії «Технології та технічні засоби в
рослинництві» НДІ МЗПУ, д.т.н., професор кафедри «Машиновикористання
в землеробстві» Михайлов Є.В, к.т.н., доцент кафедри «Електротехніка і
електромеханіка» Постнікова М.В., інженер Задосна Н.О., студенти 11 МБ АІ
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групи

механіко-технологічного

факультету

Таврійського

державного

агротехнологічного університету Мордарьов П.С., Гнутов Д.О. з однієї
сторони та інженер-технолог Крижановська О.М., старший майстер
Мордарьова Л.І. зі сторони Мелітопольського олійноекстракційного заводу,
склали дійсний акт впровадження в виробництво в науково-дослідної роботи
за темою «Розробка наукових основ підвищення ефективності процесу
післязбиральної

обробки

соняшнику».

Представники

Таврійського

державного агротехнологічного університету передали, а представники
Мелітопольського

олійноекстракційного

заводу

прийняли

«Практичні

рекомендації з підвищення ефективності технології післязбиральної обробки
олійної сировини соняшнику».
Дослідження показали, що властивості насіння соняшнику за останні
25-30 років змінилися. Культивування ранньостиглих сортів і гібридів
соняшнику з високою олійністю значно змінило склад насіння, що призвело
до зниження стійкості насіння при зберіганні. Насіння соняшнику стали
дрібніше, більш олійні і менш лушпинні.
Все це вплинуло на натуру, засміченість та аеродинамічні властивості
олійної сировини соняшнику.
За

результатами

виробничих

досліджень

надходження

олійної

сировини на Мелітопольський олійноекстракційний завод отримані слідуючи
результати.
1.

Статистичні

характеристики

по

натурі

насіння

соняшнику

дозволяють стверджувати, що якість олійної сировини соняшнику змінилася
в порівнянні з відомими даними. Якісні характеристики насіння соняшнику
по натурі представлені такими статистичними даними: математичне
очікування m – 385 г/дм³; мінімальне і максимальне значення, відповідно –
min – 330 г/дм³; max = 426 г/дм³; коефіцієнт варіації υ = 22,98%.
Це потребує змін у розрахунках продуктивності виробничого
обладнання, параметрів робочих органів технологічних ліній, обґрунтуванні
ємностей відділень тимчасового прийому і зберігання насіння.
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2. Аналізуючи склад олійної сировини соняшнику, можна зробити
висновок, що математичне очікування по чистоті вихідного матеріалу
становить – 92,715%.
З аналізу загальної кількості домішок (7,285%), що містяться в насінні
соняшнику, олійної домішки в загальної кількості домішок – 37,25%, крупної
сміттєвої домішки – 25,7%, проходу через сито Ǿ3 мм – 36,5%, легких
домішок – 0,55%. Наявність великої кількості великих домішок в сировині
вимагає установку в технологічній лінії машин попереднього очищення.
3. Критична швидкість витання повноцінного насіння соняшнику також
змінилася і знаходиться в широкому діапазоні. Так, його мінімальне
математичне очікування склало V min (кр.нп. (ср)) = 4,124 мс-1, а максимальне – V
mах (кр.нп. (ср))

= 6,659 мс-1.

Це вимагає коригування розрахунків по обґрунтуванню витрат
повітря, робочого тиску в мережах і енергоємності технічних засобів.
4. Доцільно олійну сировину соняшнику після завальної ями
очищувати повітряно-решітними машинами перед закладанням на тимчасове
зберігання.
Слід відходити від традиційної системи використання в відділеннях
тимчасового зберігання олійної сировини соняшнику зернонавантажувачів,
зернометальників,

ланцюгово-скребкових

транспортерів,

особливо

шнекових, які є метало-енергоємні та травмують насіння. Більш того, в
режимі експлуатації вони потребують значних витрат на їх технічне
обслуговування та ремонт.
Для забезпечення умов біологічного зберігання олійної сировини
соняшнику та її транспортування пропонується використовувати прилади
активного вентилювання та аеродинамічного транспортування.
Найбільш ефективними слід вважати аерожолоба, які одночасно
забезпечують активне вентилювання, транспортування сипких матеріалів та
не мають перерахованих вище недоліків.
5. Найбільш раціональним слід вважати ярусно-каскадне розташування
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обладнання, що забезпечує самопливне переміщення обробляємого матеріалу
та зменшення метало-енергоємності післязбиральної обробки соняшнику. Це
виключає

використання

проміжних

норій,

шнеків,

транспортуючих

пристроїв, які призводять до значного травмування насіння та руйнування їх
плодової оболонки
У відповідності до договору про творчу співпрацю від 26 лютого 2009
року

представники

університету

передали,

Таврійського
а

державного

представники

агротехнологічного

дочірнього

підприємства

«Гуляйпільський механічний завод» «АТ Мотор Січ» прийняли технічну
документацію на розробку машини попереднього очищення зерна із
замкненою повітряною системою (Акт про впровадження результатів
науково-дослідних робіт від 14 вересня 2012 року).
Матеріали досліджень представлено в технічному завданні  робочі
креслення, технологічна і кінематичні схеми, а також основні параметри та
режими роботи технологічного процесу високопродуктивного сепаратора
попереднього очищення зерна з замкненою пневматичною системою.
У відповідності до договору про творчу співпрацю від 12 березня 2013
року представники дочірнього підприємства «Гуляйпільський механічний
завод» «АТ Мотор Січ» передали, а представники Таврійського державного
агротехнологічного університету прийняли лабораторно-виробничий стенд
експериментальної машини попереднього очищення зерна із замкненою
повітряною системою для проведення лабораторних та виробничих
досліджень (Акт про впровадження результатів науково-дослідних робіт від
25 січня 2017 року).
Експериментальний зразок машини забезпечує продуктивність до
5т/год.  при обробці олійної сировини соняшнику з засміченістю 5-12% за
умови використання агротехнічних вимог.
Переваги ПРС  простота конструкції, відсутність коливань і вібрацій,
використання

вентилятора

діаметрального

типу,

створення

умов
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мінімального травмування

насіння, менші питомі витрати енергії (0,18

кВтгод.т-1) у порівнянні з аналогами (МПО-50, СПО-50).
5.3.

Визначення

економічної

ефективності

використання

пневморешітного сепаратора олійної сировини соняшнику
Техніко-економічні показники ефективності впровадження машини
попереднього очищення ОСС на прикладі аграрного підприємства Півдня
України з обсягом валового збору соняшника 2000т. складуть (у цінах
2019р.): експлуатаційні витрати – 168 грн./т; сукупні витрати  98345 грн.;
річний економічний ефект – 105348 грн.; термін окупності додаткових
капітальних вкладень  3,38 року.
При використанні машини попереднього очищення ОСС в умовах
олійноекстракційних підприємств ці показники збільшаться у 1,2 – 1,4 рази за
рахунок більш якісного складу ОСС у порівняні з такою, яка надходить від
комбайнів.
5.4.

Висновки за розділом 5

1. Дослідження проведено за умови використання існуючого на заводі
форпресу МП-68. В результаті переробки однієї тони сміттєвих домішок було
отримано 10 літрів технічної олії та 990 кг паливних матеріалів (черепашки).
2. При

річному

навантажені

технологічного

обладнання

Мелітопольського олійноекстракційного заводу у 250 діб з добовою
переробкою олійної сировини соняшнику 400 т/добу можливо отримання
річного прибутку від переробки сміттєвих домішок на паливні матеріали та
технічну олію у розмірі 13550100 грн., що підтверджує доцільність цього
заходу.
3. Техніко-економічні показники ефективності впровадження машини
попереднього очищення ОСС на прикладі аграрного підприємства Півдня
України з обсягом валового збору соняшника 2000 т. складуть (у цінах
2019р.): експлуатаційні витрати – 168 грн./т; сукупні витрати  98345 грн.;
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річний економічний ефект – 105348 грн.; термін окупності додаткових
капітальних вкладень  3,38 року.
При використанні машини попереднього очищення ОСС в умовах
олійноекстракційних підприємств ці показники збільшаться у 1,2 – 1,4 рази
за рахунок більш якісного складу ОСС у порівняні з такою, яка надходить від
комбайнів.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У роботі визначена народногосподарська задача, суть якої полягає в
незадовільному виконанні технологічної операції попереднього очищення
ОСС та її низькій техніко-економічній ефективності. Вирішуючи науковотехнічну задачу по підвищенню ефективності попереднього очищення та
зменшення питомих енерговитрат на обробку ОСС отримані наступні
результати.
1. Зроблено аналіз структури і динаміки виробництва соняшнику в
Україні, характеристик та властивостей ОСС господарств України. Так,
держава виробляє 7% соняшнику в структурі світового виробництва за
річного валового збору в країні до 15 млн.т. та експортує до 29 % врожаю, а
це потребує проведення реконструкцій та модернізацій технологічних ліній
для його обробітку.
2. Рівень технічних засобів попереднього очищення соняшника не
забезпечує якісної підготовки як насіння, так і олійної сировини для
переробної промисловості. Це потребує використання більш потужних та
якісних технічних засобів для його післязбиральної обробки.
3. Обґрунтовано технологічну схему ПРС попереднього очищення ОСС
із замкненою пневмосистемою. На підставі упровадження нового способу
інтенсифікації технологічного процесу роботи ПРС за рахунок подачі
псевдозрідженного шару матеріалу на зовнішню поверхню циліндричного
решета з горизонтальною віссю обертання питома продуктивність решета
збільшується до 1,5-2,0 разів. При використанні діаметрального вентилятора
та циліндричного решета можлива розробка модульних типорозмірів ПРС
продуктивністю 10-50 т/год.
4. Розроблено математичну модель руху частинки у повітряному потоці
ПРС в залежності від швидкості повітря та аеродинамічних властивостей
частинки олійної сировини соняшнику, що дає можливість проаналізувати
робочий процес жалюзійного повітророзподільника і сприяє зниженню
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енерговитрат на сепарування у повітряному потоці;
5. Отримано залежності максимальної швидкості повітряного потоку в
пневмосепараційній камері ПРС від частоти обертання ротора вентилятора,
які дозволяють проводити розрахунки в будь-яких проміжних точках
визначеного діапазону процесу, що розглядається і визначати параметри та
режими роботи ПРС у процесі проведення експериментальних досліджень.
6. Розроблено устаткування, програму та методику встановлення
параметрів та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС ОСС
з урахуванням якості його роботи. Так, діапазон частоти обертання ротору
вентилятора складає 300700 об.хв-1, кут нахилу рухомої жалюзі до
нерухомої 035, кут відхилення стінки середньої рухомої від положення
стінки середньої нерухомої (-16) – (+16).
7. В результаті проведених лабораторно-виробничих досліджень були
вивчені якісні показники 6-и фракцій соняшнику, що надійшли з різних
областей України. Чистота вихідного матеріалу, склала: за математичним
очікуванням Z(cр)=92,8%, максимальним значенням Z(max)=97,1%, мінімальним
значенням Z(min) = 84,6 % та коефіцієнтом варіації υ =4,1 %.
За такими показниками ОСС не може бути прийнята до сировинних
ділянок олійноекстракційних підприємств, а тому потребує попереднього
очищення.
8. Аналіз отриманих значень аеродинамічних властивостей ОСС
встановив, що діапазон швидкості витання повноцінного насіння склав
3,27,7 мс-1. Визначено, що олійна домішка, яка включає в себе щупле,
подрібнене та пошкоджене насіння, за своїм діапазоном швидкості витання
3,27,5 мс-1 практично входить до складу повноцінного насіння соняшнику за
винятком частини подрібнених, які разом з легкими домішками підуть у
відходи. Легкі домішки, діапазон швидкостей витання яких знаходиться в
межах 2,64,3 мс-1, частково знаходяться у середині діапазону швидкостей
повноцінного насіння і тому велика їх частина може бути відокремлена
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повітряним потоком. Аналіз аеродинамічних властивостей крупних домішок
показує, що діапазон їх швидкості знаходиться у межах 3,29,6 мс-1.
Водночас, велика кількість крупних домішок за характеристикою входить до
складу інших домішок, а отже їх виділення можливе за умови обробки
насіннєвого вороху на ПРС з використанням повітряних потоків та решіт.
Аналіз результатів значень швидкостей витання складових ОСС показує, що
можливо лише часткове виділення їх зі складу вороху.
9. Якісні характеристики насіння соняшнику за натурою представлені
такими статистичними даними: математичне очікування склало m = 385
г/дм³; мінімальне і максимальне значення, відповідно – min = 330 г/дм³; max
= 426 г/дм³; коефіцієнт варіації υ = 22,9 %. Це вносить зміни в розрахунок
продуктивності обладнання, ємностей обладнання і параметрів робочих
органів.
10. Визначено раціональні параметри та режими роботи ПРС: діапазон
швидкості повітряного потоку у пневмосепараційній камері 3,5-6,7 мс-1 при
частоті обертання ротору діаметрального вентилятора 550-650 об.хв-1; кут
нахилу рухомих жалюзі до нерухомих =15-20; кут відхилення середньої
рухомої стінки до нерухомої середньої стінки 2=15, що забезпечує
ефективну його роботу за агротехнічними вимогами.
Переваги ПРС  простота конструкції, відсутність коливань і вібрацій,
створення умов мінімального травмування насіння, менші питомі витрати
енергії (0,18 кВтгодт-1) у порівнянні з аналогами (МПО-50, СПО-50).
11. За результатами виробничих досліджень надходження олійної
сировини на Мелітопольський олійноекстракційний завод отримані наступні
техніко-економічні показники. За річного навантаження технологічного
обладнання заводу у 250 діб з добовою переробкою ОСС 400 т/добу
отримано річний прибуток від переробки сміттєвих домішок на паливні
матеріали та технічну олію у розмірі

грн.

Техніко-економічні показники ефективності упровадження машини
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попереднього очищення ОСС на прикладі аграрного підприємства України з
обсягом валового збору соняшника 2000 т складуть (у цінах 2019 р.):
експлуатаційні витрати – 168 грн./т; сукупні витрати  98345 грн.; річний
економічний ефект – 105348 грн.; термін окупності додаткових капітальних
вкладень  3,38 року.
При використанні машини попереднього очищення ОСС в умовах
олійноекстракційних підприємств ці показники збільшаться у 1,2 – 1,4 рази
за рахунок більш якісного складу ОСС у порівняні з такою, яка надходить від
комбайнів.
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Таблиця Б.1 Статистичні характеристики фракційного складу олійної сировини соняшнику

Статистичні характеристики фракційного складу олійної сировини соняшнику
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Таблиця Б.2 Класифікація домішок фракційного складу олійної сировини соняшнику
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ВСТУП
Технологія післязбиральної обробки насіння соняшнику – це складна
функціональна система, яка надає багатогранний вплив на якість отриманого
насіння і залежить від його фізико-механічних властивостей. Незадовільна
якість

насіння

призводить

до

істотного

зниження

врожайності

сільськогосподарської продукції, великим втратам посівного матеріалу [1, 2,
3].
На початковому етапі очищення найбільш часто розподіл складових вороху
насіння соняшнику відбувається з урахуванням його натури, засміченості та
аеродинамічних властивостей.
Високопродуктивні машини попереднього очищення зерна, як правило,
використовують принцип поділу частинок на решетах і в повітряному потоці.
Фізико-механічні, фізико-хімічні, біологічні властивості насіння соняшнику і
його травмування визначають вибір машин і технологію його обробки.
Аналіз технологій очищення вороху насіння соняшнику дозволяє зробити
висновок, що одним з важливих напрямків підвищення ефективності
очищення є зниження втрат при прийомі, зберіганні, відокремленні
повноцінного насіння, олійних та інших домішок.
Традиційна система технологій відділень тимчасового зберігання олійної
сировини соняшнику використовує зернонавантажувачі, зернометальники,
ланцюгово-скребкові, шнекові транспортери та інші, які є металоємні та
травмують насіння. В режимі експлуатації вони потребують значних витрат
на їх технічне обслуговування та ремонт. Відділення тимчасового зберігання
олійної

сировини

соняшнику

не

забезпечені

системами

активного

вентилювання.
Найважливішою складовою частиною післязбиральної обробки є попереднє
очищення олійної сировини соняшнику від різних домішок. Використання
імпортної збиральної техніки, вирощування нових сортів соняшнику істотно
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впливають на коригування відомих відомостей про властивості олійної
сировини соняшнику, яка надходить на попереднє очищення.
Вивчення фізико-механічних характеристик компонентів насіння основної
культури, засмічених і олійних домішок в значній мірі дають підстави і
передумови

до

проектування

машин,

які

забезпечують

виконання

агротехнічних вимог [3, 4, 5].
Підвищення ефективності післязбиральної обробки насіння соняшнику
відбувається за рахунок обліку змін його фізико-механічних властивостей,
запобігання травмування, ефективного використання технічних засобів і
подальшого використання відходів для виготовлення паливних матеріалів та
технічної олії.
Багато робіт [6, 7, 8] присвячено розробці технологій післязбиральної
обробки

насіння

соняшнику,

але

в

них

мало

уваги

приділяється

взаємозв'язкам фізико-механічних властивостей і травмування насіння з
показниками якості роботи технологічних ліній, що підтверджує актуальність
проблеми.
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1 Програма та методика дослідження
З метою підвищення ефективності післязбиральної обробки насіння
соняшнику була визначена слідуюча програма дослідження.
1. Отримання статистичних характеристик:
 фракційного складу олійної сировини соняшнику;
 натури олійної сировини соняшнику;
 аеродинамічних властивостей олійної сировини соняшнику.
Методикою дослідження визначалась якість вихідного матеріалу. Схему
формування вихідного зразка виконували відповідно до ГОСТ 10852-86;
ГОСТ 10854-88, визначали фракційний склад олійної сировини соняшнику
відповідно ДСТУ 4694:2006. Тобто,
Мнп – насіння повноцінне;
mод – олійні домішки (насіння щупле, подрібнене, травмоване, пошкоджене
шкідниками);
mкд – крупні домішки (мінеральні і органічні домішки розмірами: довжиною
50 і більше мм і шириною 20 і більше мм.);
mлд – легкі домішки (лушпиння, суцвіття рослин та інше);
mпс – прохід з сита діаметром 3мм;
mсд – mкд+mпс+mлд – сміттєві домішки.
Взяття проб здійснювалося у відповідності з методикою, вибірка становила
60 проб.
За результатами випробувань визначались математичне очікування –m,
максимальне – max і мінімальне – min значення сторонніх домішок,
середньоквадратичне очікування – σ, коефіцієнт варіації – .

2 Результати дослідження фізико-механічних властивостей
олійної сировини соняшнику
Важливе значення в процесі післязбиральної обробки насіння має його
геометрична форма, розміри, щільність, насипна маса, сипучість, міцність
оболонки, аеродинамічні властивості [9, 10, 11].
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Відомі такі значення фізико-механічних і аеродинамічних властивостей
насіння соняшнику [1, 2, 10, 11]:







відносна щільність насіння, г / см³ – 0,651 ... 0,827;
насипна щільність, (натура) г / дм³ – 330 ... 470;
абсолютна маса 1000 насінин, г – 40 ... 100;
шпариність, % – 42 ... 60;
критична швидкість, м/с – 3,2 ... 8,9;
коефіцієнт парусності, м- 1 – 0,24 ... 0,29.
Найбільш важливими показниками якості олійної сировини соняшнику
нами визначені її фракційний склад, натура та аеродинамічні властивості.
2.1 Фракційний склад олійної сировини соняшнику
В результаті проведених лабораторно-виробничих досліджень на
агропідприємствах Запорізької області були вивчені якісні показники
соняшнику. Взяття проб у відповідності до методики здійснювалась з 60
автомашин з серпня по жовтень 2017 року.
Результати досліджень показників якості насіння наведені в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Відомість результатів лабораторних досліджень статистичних
характеристик олійної сировини насіння соняшнику
№
п/п

Крупна
Насіння
Олійна
повноцінні домішка сміттєва
Мнп, %.
mод, % домішка
mкд, %

Прохід
через сито
Ǿ3мм
mпс, %

Легка
домішка
mлд, %

Сміттєва
Чистота
домішка
Н, %
mсд, %
mкд+mпс+mлд

m

88,360

4,355

2,99

4,231

0,064

7,285

92,715

min

68,7

0,76

0,76

0,3

0,010

2,1

84,6

max

96,8

11,27

6,0

19,13

0,150

22,48

97,1

σ

5,07

2,37

1,75

3,198

0,039

3,778

3,778

υ

5,73

54,41

58,496

75,597

59,47

52,208

4,073

В результаті проведених лабораторно-виробничих досліджень були
визначені якісні показники олійної сировини соняшнику.
Аналізуючи склад олійної сировини соняшнику, можна зробити висновок,
що математичне очікування по чистоті вихідного матеріалу становить –
92,715%.
З аналізу загальної кількості домішок (7,285%), що містяться в насінні
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соняшнику, олійної домішки в загальної кількості домішок – 37,25%, крупної
сміттєвої домішки – 25,7%, проходу через сито Ǿ3мм – 36,5%, легких
домішок – 0,55%. Наявність великої кількості великих домішок в сировині
вимагає установку в технологічній лінії машин попереднього очищення.
2.2 Натура олійної сировини соняшнику
Натура визначається як показник якості насіння соняшнику. Проведені
дослідження показали взаємозв'язок натури насіння з виходом олії, його
якістю та іншими технологічними властивостями.
Крім сортових особливостей, натура істотно залежить від вологості насіння, а
також від засміченості. Натура знижується з підвищенням вологості, що
може бути пояснено значним набуханням насіння та збільшенням з цієї
причини шпариністі насіннєвої маси. З підвищенням сміттєвих домішок
натура також зменшується.
Дослідження показали, що у соняшнику масова і об'ємна частка
лушпиння щодо ядра істотна, а фізична щільність її в 5-6 разів нижче
фізичної щільності ядра, і це пояснює те, що збільшення крупності насіння і
маси 1000 шт. насіння призводить до зниження натури через більшу частину
лушпиння в великому насінні [4].
Останнім часом культивуються ранньостиглі, гібридні сорти насіння
соняшнику з високою олійністю. У нових сортів соняшнику значно змінився
склад ядра насіння – змінилося співвідношення жирової і нежирової частин
ядра, що знижує стійкість насіння при зберіганні. Насіння соняшнику, хоча і
стали дрібніше, однак більш олійні і менш лушпині. Все це вплинуло на
зміну натури олійної сировини соняшнику.
Розглянемо якість насіння соняшнику по натурі [12,13], що надходить на
переробні підприємства Запорізької області (рис. 2.1).
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Рисунок 2.1 – Якість насіння соняшнику по натурі
Якісні характеристики насіння соняшнику по натурі представлені
такими статистичними даними: математичне очікування склало m – 385
г/дм³; мінімальне і максимальне значення, відповідно – min = 330 г/дм³; max
= 426 г/дм³; коефіцієнт варіації – υ = 22,98%.
Отримані числові характеристики по натурі насіння соняшнику,
дозволяють стверджувати, що якість олійної сировини соняшнику за останні
25-30 років змінилося (за відомими даними воно знаходилося в межах – 330470 г/дм³). Це вносить зміни в розрахунок продуктивністі обладнання,
обґрунтування ємностей відділень тимчасового прийому і зберіганню
насіння, розрахунок параметрів робочих органів технологічних ліній.
2.3 Аеродинамічні властивості олійної сировини соняшнику
На початковому етапі очищення найбільш часто поділ складових
вороху насіння соняшнику відбувається з урахуванням його аеродинамічних
властивостей. Швидкість повітря, при якій насіння знаходяться в стійкому
стані вітання, залежить від абсолютної маси, розмірів насіння і знаходиться в
межах 3,2 – 8,9 мс-1 [10, 11]. Однак властивості насіння соняшнику за останні
25-30 років змінилися і математичне очікування критичної швидкості
витання за нашими даними знаходиться в межах 4,124 – 6,659 мс-1(рис.2.2).
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Рисунок 2.2 – Статистичні характеристики швидкостей витання
повноцінного насіння соняшнику
Це вимагає коригування розрахунків по обгрунтуванню витрат повітря,
робочого тиску в мережах і енергоємності технічних засобів.
На підставі наведених даних можна зробити висновок, що олійна
сировина соняшнику, як об'єкт післязбиральної обробки, має яскраво
виражені

зміни

властивостей,

що

статистичних
необхідно

характеристик

враховувати

в

якості

фізико-механічних
передумов

для

вдосконалення технологічних процесів післязбиральної обробки насіння
соняшнику.
3 Травмування насіння соняшнику
Під час післязбиральної обробки насіння соняшнику проходять через
транспортне і технологічне обладнання, на якому піддається механічної
ударної дії, тертю.
Агрегати сільськогосподарського призначення за ступенем впливу на
травмування насіння можна класифікувати [14, 15, 16]:
• зернозбиральні комбайни  30…36 %;
• сушильні агрегати  6,3…11,4 %;
• повітрярешітні машини  2,71…5,4 %;
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• транспортуючі механізми 2,5…4 %;
• трієрні блоки  0,32…2,33 %;
• пневмосортувальні машини  0,17 %.
Представлені дані свідчать про те, що поліпшення конструктивних і
технологічних особливостей робочих органів машин, використовуємих як
окремо, так і у складі потокових ліній з переробки насіннєвого матеріалу є
актуальною проблемою. Збільшення вимог, що пред'являються до посівних
якостей насіння, при одночасному зростанні продуктивності насіннєочисних
ліній тягне за собою підвищення рівня механічних навантажень на
обробляєму культуру.
Модернізація існуючих потокових ліній з переробки насіннєвого
матеріалу

із

збільшенням

кількості

встановлених

насіннєочисних

потужностей та збільшенням протяжності технологічних ліній призводить
до збільшення травмування.
Травмування насіння чинить негативний вплив на якість насіння при
зберіганні та переробці соняшнику.
Дослідження показали, що в найбільшій мірі насіння соняшнику
травмується на поворотах самопливних труб, в норіях, шнеках (максимально
в шнеках), в зерноочисних машинах, які використовують відцентрові сили
[17].
Таким чином, в схемах післязбиральної обробки соняшнику необхідно
прагнути по можливості скорочувати кількість транспортних операцій,
ліквідувати круті повороти в трубопроводах, пом'якшувати удари при
завантаженні норій – подавати насіння на ходу норійної стрічки при її
швидкості не більше 2м/с, встановлювати гасителі при скиданні з великої
висоти, застосовують насіннєочисні та зерноочисні машини в робочих
органах яких мінімально використовуються відцентровані сили, коливання та
вібрації.
Пропонуються деякі напрямки шляхів зниження травмування насіння.
Найбільш раціональним слід вважати ярусно-каскадне розташування
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обладнання, що забезпечує самопливне переміщення обробляємого матеріалу
та скорочує протяжність технологічних ліній. Це виключає використання
проміжних норій, шнеків, транспортуючих пристроїв, які призводять до
значного травмування насіння і руйнування їх плодової оболонки, та
зменшує металоенергоємність післязбиральної обробки соняшнику.
4 Технічні засоби та технології післязбиральної обробки соняшнику
В умовах існуючих в господарствах зерноочисних машин і агрегатів
слід дотримуватись поточної технології. Обов’язковим є проведення
попереднього очищення соняшнику на шляху від завальної ями до машин
первинного очищення соняшнику.
При розгляді технології післязбиральної обробки насіння соняшнику
необхідно враховувати специфіку очищення насіння соняшнику
промислового і насіннєвого призначення.
Для свіжозібраного соняшнику, за рідкісним винятком, рекомендовано
не менше ніж дворазове очищення: первинне від великих і легких домішок і
вторинне- від дрібного сміття.
Для очищення вороху соняшнику промислового призначення
використовують зерноочисні агрегати ЗАВ-20, ЗАВ-25, ЗАВ-40, КЗ-25, КЗ50, а також ворохоочисники ОВП-20А, ОВС-25. В окремих випадках
використовують зерноочисно-сушильні комплекси КЗС-20, КЗС-40, КЗСК25, але в господарствах південних регіонів України вони зустрічаються рідко
[18, 19, 20, 21, 22].
Для сортування і калібрування насіння соняшнику насіннєвого
призначення використовують крім названих агрегати ЗАР-5, КЗР-5,
насіннєочистні приставки СПЛ-5 і СП-10 (СП-10А), насіннєочистні машини
МС-4,5, СМ 4, пневмосортувальні столи ПСС-2,5, СПС-5 та ін., зерноочисні
машини німецького підприємства "Петкус-Вута" і ін.
В Україні використовуються машини попереднього очищення МПО-50,
СПО-50, комплексний барабанний сепаратор КБС «КМЗ», скальператор А1532-01. Для первинного очищення використовують – ЗВС-20, РВ-БЦСМ
(продуктивністю 25, 50, 100 т/год). Для вторинного очищення
використовують машини МС-4,5, універсальні зерноочисні машини МУЗ-8.
Багатофункціональне очищення роблять аеродинамічними сепараторами МС4/2, (10/5, 20/10, 40/20, 50/30). Крім того використовують зерноочисні
машини ОЗЦ-25 (50, 100), сепаратори типу БСХМ.
В останні роки в господарствах знайшли широке застосування
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вібровідцентрові сепаратори БЦСМ і на їх базі ремкомплекти типу Р8-УЗКМ25, Р8- УЗКМ-50 і ін. Вони успішно застосовуються для очищення зернових і
ін. культур. Результати наших досліджень по використанню вібросепараторів
для очищення насіння соняшнику свідчать про недоцільність їх застосування
для післязбиральної обробки насіння соняшнику. Внаслідок використання
відцентрових сил в сепараторах відбувається травмування, розколювання
плодової оболонки насіння та залипання отворів решіт.
Рекомендується наступна технологія післязбиральної обробки насіння
соняшнику промислового і насіннєвого призначення, яка представлена на
рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема технологічна післязбиральної обробки насіння
соняшнику
Для насіння промислового призначення достатні операції попередньої і
первинної очисток.
Доцільно олійну сировину соняшнику після завальної ями очищувати
повітряно-решітними машинами і закладати на тимчасове зберігання.
Слід відходити від традиційної системи використання в відділеннях
тимчасового зберігання олійної сировини соняшнику зернонавантажувачів,
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зернометальників,

ланцюгово-скребкових

транспортерів,

особливо

шнекових, які є металоємні та травмують насіння. Більш того, в режимі
експлуатації вони потребують значних витрат на їх технічне обслуговування
та ремонт.
Для забезпечення умов біологічного зберігання олійної сировини
соняшнику та її транспортування пропонується використовувати прилади
активного вентилювання та аеродинамічного транспортування.
Найбільш ефективними слід вважати аерожолоба, які одночасно
забезпечують активне вентилювання, транспортування сипких матеріалів та
не мають перерахованих вище недоліків.
Для насіннєвого фонду додатково необхідні вторинна очистка і
пневмосортування.
Рекомендовані

для

очищення

насіння

машини

комплектуються

виходячи з продуктивності технологічної лінії.
Найбільш раціональним слід вважати ярусно-каскадне розміщення
очисних машин (рис.4.1), що забезпечує самопливне переміщення матеріалів
та зменшення металоенергоємності післязбиральної обробки соняшнику.
5 Результати виробничих досліджень та економічна ефективність
переробки сміттєвих домішок
Паливні матеріали рослинного походження (брикети, пелети) не так
давно з'явилися на вітчизняному ринку твердого палива.
Лушпиння, що залишаються в великих обсягах при виробництві
соняшникової олії, а також відходи після сепарації соняшнику, можуть бути
перероблені в паливні матеріали, які можна використовувати в печах і
котельних, для побутових і промислових застосувань.
При спалюванні брикетів досягається ККД близько 94%, а кількість
золи не перевищує 3% від загального обсягу використовуємого палива.
Утворені зольні залишки можуть використовуватися як відмінне добриво для
ґрунту.
Відомо, що олійність відходів (сміттєвих домішок) після сепарації
складає 15-18%. При переробці такої сировини можливо отримання технічної
олії.
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Аналізуючи стан дослідження пропонується провести орієнтовні
економічні розрахунки стосовно подальшої переробки та використання
сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику на прикладі
Мелітопольського олійноекстракційного заводу.
Дослідження проведено за умови використання існуючого на заводі
форпресу МП-68. В результаті переробки однієї тони сміттєвих домішок було
отримано 10 літрів технічної олії та 990 кг паливних матеріалів (черепашки).
Вихідні дані для економічних розрахунків
– кількість робочих діб заводу у рік,
250
доба/рік
– добовий обсяг переробляємої сировини
соняшнику, т/добу
400
– математичне
очікування
сміттєвої
домішки в олійної сировинИ соняшнику,
%
7,285
– математичне очікування технічної олії у
сміттєвої домішки сировині соняшнику,
%
1,0
– ціна сміттєвих домішок, грн/т
800
– ціна паливних матеріалів, грн/т
2000
– ціна технічної олії, грн/т
16000
Для розрахунків економічної ефективності технології переробки
n

сміттєвих домішок соняшнику було використано ДСТУ 4397:2005 «Методи
економічного оцінювання техніки на етапі випробувань» [23], відповідно
якому було зроблено порівняння ціни продажу сміттєвих домішок з ціною
паливних матеріалів та технічної олії, отриманих із сміттєвих домішок.
Так, прямі витрати для порівняльних технологій (вихідної та
розроблюваної) визначаються за формулою

Спп  Зп  Ап  Рп  Т п  Псп  Qжп  М п  О ,

(5.1)

де Спп – прямі витрати на відокремлення сміттєвої домішки олійної
сировини соняшнику за вибраною технологією, грн.;
Зп – заробітна плата робітників з нарахуваннями, грн.;
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Ап – амортизаційні відрахування, грн.;
Рп – витрати на ремонт та технічне обслуговування, грн.;
Тп – витрати на енергоносії, грн.;
Псп – страхові платежі, грн.;
жп

– витрати на забезпечення життєдіяльності працюючих, які зайняті

на вирощування культури, грн.;
Мп – витрати на основні та допоміжні матеріали, грн;
О − витрати на оренду землі, грн.
При розрахунку визначались:
4.

Річна кількість сміттєвих домішок у вихідному матеріалі, т
Nсд = n.

,

(5.2)

Nсд =
5.

Кількість технічної олії, т
Nто = Nсд

,

(5.3)

Nто =
6.

Загальний річний прибуток від впровадження технології

переробки сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику, грн
Пр = Nсд (

)

,

(5.4)

технологічного

обладнання

Пр = 7285
При

річному

навантажені

Мелітопольського олійноекстракційного

заводу у

250 діб з добовою

переробкою олійної сировини соняшнику 400 т/добу можливо отримання
річного прибутку від переробки сміттєвих домішок на паливні матеріали та
технічну олію у розмірі
заходу.

грн, що підтверджує доцільність цього
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Висновки
У роботі вирішена народногосподарська задача, суть якої полягає в
несвоєчасності та низькій техніко-економічній ефективності виконання
технологічних операцій тих чи інших технологій післязбиральної обробки
ОСС. Вирішуючи науково-технічну задачу по підвищенню ефективності
попереднього очищення ОСС отримані наступні результати.
1. Україна виробляє 7% соняшнику в структурі світового виробництва
при річному валовому зборі в країні до 15 млн.т. та експортує до 29 %
врожаю від річного валового збору. Рівень технічних засобів попереднього
очищення соняшника не забезпечує якісної підготовки як насіння, так і
олійної сировини для переробної промисловості.
Це потребує використання більш потужних та якісних технічних
засобів для його післязбиральної обробки.
2. Обґрунтовано технологічну схему ПРС попереднього очищення ОСС
із замкненою пневмосистемою.
На

підставі

впровадження

нового

способу

інтенсифікації

технологічного процесу роботи ПРС за рахунок подачі псевдозрідженного
шару

матеріалу

на

зовнішню

поверхню

циліндричного

решета

з

горизонтальною віссю обертання питома продуктивність решета збільшилась
до 1,5-2,0 разів. При

використанні

діаметрального вентилятора та

циліндричного решета можлива розробка модульних типорозмірів ПРС
продуктивністю 10-50т/год.
3. Розроблено математичну модель руху частинки у повітряному потоці
ПРС у залежності від швидкості повітря та аеродинамічних властивостей
частинки олійної сировини соняшнику, що дає можливість проаналізувати
робочий процес жалюзійного повітророзподільника і сприяє зниженню
енерговитрат на сепарування у повітряному потоці;
Отримано залежності максимальної швидкості повітряного потоку в
пневмосепараційній камері ПРС від частоти обертання ротора вентилятора.
Ці залежності дозволять робити розрахунки в будь-яких проміжних точках
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визначеного діапазону розглядуваного процесу і визначити параметри та
режими роботи ПРС в процесі проведення експериментальних досліджень.
4. Розроблено устаткування, програму та методику встановлення
параметрів та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника ПРС ОСС
з урахуванням якості його роботи. Так, діапазон частоти обертання ротору
вентилятора складає 300-700 об.хв-1, кут нахилу рухомої жалюзі до
нерухомої 0-35, кут відхилення стінки середньої рухомої від положення
стінки середньої нерухомої (-16) – (+16), що забезпечить проведення
однофакторних досліджень та визначить раціональні діапазони варіювання 3х основних факторів для багатофакторного експерименту.
5. В результаті проведених лабораторно-виробничих досліджень були
вивчені якісні показники 6-и фракцій соняшнику, що надходить з різних
областей півдня України.
Чистота вихідного матеріалу, склала: по математичному очікуванню
Z(cр) = 92,762 % , максимальному значенню Z(max) = 97,1%, мінімальному
значенню Z(min) = 84,6 % та коефіцієнті варіації υ =4,073 %.
За такими показниками ОСС не може бути прийнята до сировинних
ділянок

олійноекстракційних

підприємств

і

потребує

попереднього

очищення.
6. Аналізуючи отримані значення аеродинамічних властивостей
встановлено, що діапазон швидкості витання повноцінного насіння склав
3,186 - 7,71мс-1.
Аналіз отриманих значень показує, що олійна домішка, яка включає в
себе щупле, подрібнене та пошкоджене насіння, за своїм діапазоном
швидкості витання 3,186 - 7,519 мс-1 практично входить до складу
повноцінного насіння соняшнику за винятком частини подрібнених, які
разом з легкими домішками підуть у відходи.
Легкі домішки, діапазон швидкостей витання яких знаходиться в межах
2,566 - 4,267 мс-1, частково знаходяться в середині діапазону швидкостей
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повноцінного насіння і велика їх частина може бути відокремлена
повітряним потоком.
Аналіз аеродинамічних властивостей крупних домішок, показує, що
найбільший діапазон швидкості знаходиться саме у цієї категорії домішок
3,186 - 9,557мс-1. В той же час велика кількість крупних домішок за
характеристикою входить до складу інших домішок, а отже їх виділення
можливе за умови обробки насіннєвого вороху на ПРС з використанням
повітряних потоків та решіт.
Аналіз результатів значень швидкостей вітання складових ОСС,
показує, що можливо лише часткове виділення їх зі складу вороху.
7. Якісні характеристики насіння соняшнику по натурі представлені
такими статистичними даними: математичне очікування склало m – 385
г/дм³; мінімальне і максимальне значення, відповідно – min = 330 г/дм³; max
= 426 г/дм³; коефіцієнт варіації – υ = 22,98%. Це вносить зміни в розрахунок
продуктивності обладнання,ємностей обладнання, розрахунок параметрів
робочих органів.
8. Згідно методики проведення повнофакторного експерименту (ПФЕ)
був реалізований некомпозиційний, ротатабельний трирівневий план БоксаБенкіна, для трьох факторів, який оцінювався двома функціями відгуку.
Визначено раціональні параметри та режими роботи ПРС: діапазон
швидкості повітряного потоку у пневмосепараційній камері 3,5-6,7 мс‾¹ при
частоті обертання ротора діаметрального вентилятора – 550-650 об.хв‾¹, кут
нахилу рухомих жалюзі до нерухомих =15-20, кут відхилення середньої
рухомої стінки до нерухомої середньої стінки 2= 15, що забезпечить
ефективну його роботу за агротехнічними вимогами.
Переваги ПРС  простота конструкції, відсутність коливань і вібрацій,
використання

вентилятора

мінімального травмування

діаметрального

типу,

створення

умов

насіння, менші питомі витрати енергії (0,18

кВтгодт-1) у порівнянні з аналогами (МПО-50, СПО-50).
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9. За результатами виробничих досліджень надходження олійної
сировини на Мелітопольський олійноекстракційний завод отримані слідуючі
техніко-економічні показники. При річному навантаженні технологічного
обладнання Мелітопольського олійноекстракційного заводу у 250 діб з
добовою переробкою ОСС 400 т/добу можливе отримання річного прибутку
від переробки сміттєвих домішок на паливні матеріали та технічну олію у
розмірі

грн.

Техніко-економічні показники ефективності впровадження машини
попереднього очищення ОСС на прикладі аграрного підприємства Півдня
України з обсягом валового збору соняшника 2000т. складуть (у цінах
2019р.): експлуатаційні витрати – 168 грн./т; наведені витрати - 98345 грн.;
річний економічний ефект – 105348 грн.; термін окупності додаткових
капітальних вкладень  3,38 року.
При використанні машини попереднього очищення ОСС в умовах
олійноекстракційних підприємств ці показники збільшаться у 1,2 – 1,4 рази
за рахунок більш якісного складу ОСС у порівняні з такою, яка надходить від
комбайнів.
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