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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 

Сепарація дрібного зерносоломистого вороху на жалюзійному решеті здійснюється за 
рахунок відмінностей комплексу фізико-механічних та аеродинамічних властивостей його 
компонентів. Для визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів 
сепаруючих поверхонь, що визначають ефективність процесу сепарації дрібного 
зерносоломистого вороху, необхідно вивчити детермінований рух окремих частинок вороху по 
робочих поверхнях очистки. 

 
 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ 
 

Розглянемо рух частинки масою m по робочій поверхні елемента жалюзі (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема сил, які діють на частинку, що рухається по робочій поверхні елемента жалюзі 

 
На дану частинку діють сила інерції коливального руху механізму решітного стану, 

сила дії повітряного потоку, що продуває решето, сила тяжіння, сила тертя та нормальна 
реакція поверхні [1]. 

Сила інерції [2]: 
 trmРІН cos2 , 

де:  – кутова швидкість ведучої ланки приводу механізму очистки, с-1; 
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r – амплітуда коливального руху механізму очистки, мм. 
Сила дії повітряного потоку [3]: 

 2
n vukmR , 

де: u – відносна швидкість повітряного потоку над поверхнею елемента жалюзі, м/с, 
v – відносна швидкість руху частинки, м/с, 
kn – коефіцієнт парусності частинки, м-1, 

 k
m
S

k n
n

, 

де: п – питома вага повітря, кг/м3, 
S – площа “міделевого” перерізу частинки, м2, 
K – коефіцієнт опору повітря. 

З урахуванням коливальних переміщень решета отримаємо [4, 5]: 
 cossin trcu , 
де: с – середнє значення швидкості повітряного потоку, що продуває решето, м/с. 

Коефіцієнти k та kn знаходяться в складній залежності як від параметрів, що визначають 
частинку, так і від параметрів повітряного потоку, які важко знайти. Тому використаємо метод 
непрямого визначення коефіцієнтів k та kn по критичній швидкості витання vкр, яка 
визначається експериментальним шляхом. 

В такому випадку вираз для визначення сили дії повітряного потоку буде [6]: 
 2

2
кр

vu
v

gmR . 

Сила тяжіння [7] 
 gmG . 

Сила тертя [8] 
 NfFТ , 

де: f – коефіцієнт тертя частинки по поверхні жалюзі, 
N – нормальна реакція поверхні, Н. 

Для визначення N спроектуємо сили, що діють на частинку, на вісь, перпендикулярну 
площині поверхні. Тоді отримаємо [9, 10]: 

 sincoscos 2 trmgmN . 
Отже рівняння відносного руху частинки запишеться у вигляді: 
 

TІН2

2

FNGРR
dt

Sdm , 

де: S  – вектор переміщення частинки відносно поверхні гребінки. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИ І ДИСКУСІЯ 
 

Ефективність поділу дрібного зерносоломистого вороху на жалюзійній поверхні 
визначається ймовірністю детермінованого переміщення окремих його частинок вверх або 
вниз по поверхні жалюзі з відривом або без відриву від неї. 

Розглянемо випадок безвідривного руху частинки по поверхні гребінки. При цьому 
повинно забезпечуватись виконання умови N >0. Тобто: 

sincoscos 2 trmgm . (1) 
Із виразу (1) після проведення перетворень отримаємо нерівність: 

sin
cosK

, 

де: K – коефіцієнт кінематичного режиму роботи решета. 
Дана нерівність виконується в робочих діапазонах зміни величини кута установки 

гребінок α, що становить 15…40º, та напрямку дії сили інерції γ, що складає 20…40º при 
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існуючих значеннях показників кінематичних режимів решіт зернозбиральних комбайнів 
(K = 1,4…2,8). 

Отже, можна зробити припущення, що частинки вороху рухаються по робочій поверхні 
елемента жалюзі без відриву від неї. 

Щоб одержати рівняння відносного руху частинки вороху по поверхні гребінки 
спроектуємо сили, що діють на частинку, на вісь, паралельну робочій поверхні гребінки. У 
випадку відносного руху частинки вверх по поверхні гребінки, після проведення необхідних 
перетворень, отримаємо: 

sincoscos

cossin
cossin

2

2

2

2

ftr

f
v

dt
dtrc

g
dt
d

KP

 (2) 

У випадку відносного руху частинки вниз по поверхні гребінки отримаємо: 
2

2

2

2

sin cos
sin cos

cos cos sin .

KP

dc r td dtg f
dt v

r t f

 (3) 

Сумісне вирішення даних диференційних рівнянь визначає характер руху частинок по 
поверхні гребінок, а отже, як наслідок, ймовірність поділу компонентів вороху сепаруючою 
поверхнею жалюзійного типу. Рівняння (2) та (3) є нелінійними неоднорідними 
диференційними рівняннями другого порядку. Для вирішення даних диференційних рівнянь 
скористаємося чисельним методом Рунге-Кута. Поставлена задача здійснюється за допомогою 
математичного програмного забезпечення MathCad.  

В результаті проведених розрахунків отримано залежності середніх значень усталеної 
швидкості детермінованого руху частинок вороху по робочій поверхні елемента жалюзі від їх 
аеродинамічних властивостей та кута установки гребінок решета (рис. 2), що визначає 
можливість поділу частинок на жалюзійній сепаруючій поверхні. 
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Рис. 2. Залежності середніх значень усталеної швидкості руху частинок вороху по робочій 
поверхні елемента жалюзі від аеродинамічних властивостей та кута установки гребінки 

Як відмічалось вище, дрібний зерносоломистий ворох, що надходить на верхнє решето 
очистки, характеризується високим вмістом соломистих домішок. Виходячи з цього, 
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завданням даної сепаруючої поверхні є повне виділення зернової частини з шару вороху. 
Тобто, умовою ефективної роботи верхнього решета є забезпечення високої ймовірності 
детермінованих відносних переміщень зернових частинок вниз по робочій частині елемента 
жалюзі при незначних допустимих значеннях ймовірності переміщення соломистих частинок. 

Отже, як видно з рис. 2, при середньому значенні швидкості повітряного потоку в 
камері очистки с = 4 м/с, можливість переміщення зернових частинок (υкр = 6…10 м/с) вниз по 
поверхні жалюзі забезпечується при значенні величини кута нахилу робочої частини гребінки 
α > 25˚. Збільшення кута α понад 40˚ веде до значного підвищення можливості проходу 
соломистих частинок. 

Умовою ефективної роботи нижнього решета є забезпечення високого рівня чистоти 
зерна, що проходить крізь нього, тобто, підвищеної ймовірності детермінованих відносних 
переміщень соломистих частинок вверх по поверхні жалюзі. Виконання даної умови для 
соломистих частинок, що характеризуються значеннями критичних швидкостей витання в 
межах υ = 2…7 м/с, має місце (рис. 3) при значеннях кута нахилу жалюзі α < 20˚. Зменшення 
кута α до 15˚ та менше веде до росту можливості переміщення зернових частинок вверх по 
поверхні жалюзі, що сприяє підвищеному їх сходу з нижнього решета та зростання 
рециркуляційних навантажень на очистку. 
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Рис. 3. Схеми до обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів уніфікованих 

сепаруючих поверхонь 
 
Отже, ефективна робота сепаруючих поверхонь жалюзійного типу в очистках 

зернозбиральних комбайнів забезпечується при значеннях величин кутів нахилу робочих 
поверхонь гребінок решіт до горизонту: верхнього α = 25…30˚; нижнього α = 15…20˚. 
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Зазори між гребінками решіт h встановлюють залежно від розмірних характеристик 
компонентів вороху. При обмолоті основних зернових культур вони складають: для верхнього 
решета – 12…14 мм, а нижнього – 8…10 мм.  Виходячи з цього, крок установки гребінок в 
рамці решета становить: 

sin
ht . 

З метою уніфікації сепаруючих поверхонь верхнього та нижнього решіт з існуючими 
прийняли t = 29 мм. Величини кроку розміщення зубців гребінки а та міжзубового простору 
а/2 встановлювали, виходячи з наступних умов: зерно має проходити крізь міжзубові 
проміжки, що складають поздовжню решітку решета, без заклинювань в них; частинки 
недомолоту, по можливості, не повинні проходити крізь поздовжню решітку. 

Тобто: 
21 2
dad , де: d – значення ширини зернини, мм; d2 – значення ширини 

частинки недомолоту, мм. Довгі соломисті частинки, що знаходяться на поверхні гребінки, 
рухаються по поверхні гребінки вверх. Для забезпечення гарантованої ймовірності сходу 
соломистих частинок необхідно, щоб проекція зубчатої робочої частини гребінки на 
горизонтальну площину була більшою кроку установки гребінок в решеті. Тобто, при 
максимальному куті установки гребінок α ≈ 40˚ довжина робочої поверхні гребінки: 

maxcos
tB

. 

Величину висоти зубів гребінки визначали, виходячи з наступних міркувань. При 
збиранні дрібнонасіннєвих культур доводиться зменшувати швидкість повітряного потоку в 
камері очистки. При цьому різко зростає ймовірність  проходження  соломистих частинок 
крізь поперечну лінійну решітку решета. Для зменшення проходу соломистих частинок 
зменшують кут установки гребінок α. При цьому зменшується крок решітки, і, як наслідок, її 
живий переріз. При значеннях кута α установки гребінок близьких до нуля для забезпечення 
просіювання насіння крізь поверхню решета необхідно виконання умови bBt , де b – 
висота зубів гребінки. Приймаючи довжину отворів, що утворюються парами сусідніх 
гребінок рівною а/2, одержимо: 

2
atBb . 

Повітронапрямний щиток гребінки виконує роль дроселя, створюючи опір 
проходженню повітряного потоку. Для забезпечення рівномірної швидкості потоку, який 
пронизує решето, необхідно, щоб максимальний аеродинамічний опір шару вороху на решеті, 
не перевищував опору жалюзійного решета, тобто: 

maxВПРП РP . 

Максимальний аеродинамічний опір шару вороху складає: 

max
,ВП

сер

q gР
B V

 

де: q – навантаження на решето, кг/с, 
g – прискорення вільного падіння, м/с2, 
B – ширина решета, м, 
Vсер – середнє значення швидкості руху шару вороху по поверхні решета, м/с. 

 
Для визначення питомого аеродинамічного опору решета розглянемо рух повітря крізь 

міжжалюзійні проміжки, як рух по трубі прямокутного перерізу розміром В × t·cosα з двома 
різкими поворотами на кут ε1 = ψ – α + β та ε2 = β. 

Втрата тиску в трубі на подолання місцевих опорів буде: n

i
ПiP

1

25,0 , де: 

n

i
i

1

 – сума коефіцієнтів місцевих втрат; ρ – густина повітря, кг/м3; υП – швидкість 

повітряного потоку, м/с. Для різкого повороту потоку коефіцієнти місцевих втрат: 
2

90
i

i a , де а – коефіцієнт, що враховує товщину труби. 

За умови α ≈ ψ питомий аеродинамічний опір решета визначається: 
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tB

a
P

П

РП

2
2

90 . 

При цьому повинна виконуватись умова: coscos tc . Враховуючи дані виразів, 

отримаємо нерівність: 

сер

П

V
gq

t

a 2
2

90 . Із виразів отримуємо значення величини 

відгину β та довжину с повітронапрямного щитка гребінки. 
 
 

ВИСНОВОК 
 

В результаті проведених розрахунків отримано основні конструктивні параметри 
оптимізованих сепаруючих поверхонь. З метою уніфікації сепаруючих решіт верхніх та нижніх 
решіт було прийнято: довжина робочої частини гребінки – 38 мм, висота зуба гребінки – 
21 мм, крок розміщення зубів – 22 мм, товщина зуба та величина міжзубового простору – 
11 мм, довжина повітронапрямного щитка – 18 мм, величина кута відгину щитка – 45 . 
Ширина гребінки встановлюється залежно від ширини решета та кратності розміщення 
гребінок у решеті. 
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VALIDATION OF STRUCTURAL-TECHNOLOGICAL PARAMETRES OF SEPARATING 
SURFACES OF CHEVRON SIEVE OF GRAIN COMBINES 

 
Summary. The technique of solution of problem of validation of rational is structural-technological parametres of 
separating surfaces chevron sieve of grain combines is resulted.  
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