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Постановка проблеми. Зерновий ворох, який надійшов на після-

збиральну обробку, крім біологічно повноцінного зерна містить також 

щупле, подрібнене і бите зерно, насіння бур'янів, органічні, мінеральні 

та повітрявідокремлюючі домішки. Засміченість зернового вороху бу-

р'янами і зерновими домішками є сприятливим середовищем для роз-

витку і розмноження мікроорганізмів, які погіршують насіннєві, про-

довольчі, кормові та технічні якості зерна. Тому зерновий ворох, до-

ставлений від комбайнів, необхідно відразу ж очистити від домі-

шок [1]. 

Оперативне очищення від домішок значно підвищує стійкість 

зерна до факторів псування. При цьому вже на стадії попередньої об-

робки ефективне очищення зернового вороху з інтенсифікацією про-

цесів пневмосепарації і фракціонуванням повітряних відходів по ае-

родинамічним властивостям. Внаслідок своєчасного і якісного вико-

нання даної технологічної операції сприятиме підвищенню насіннєвих 

та продовольчих якостей зерна, зниженню його втрат і збільшенню 

пропускної спроможності поточних ліній [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Значна кількість наукових дослі-

джень в області інтенсифікації процесів очищення зернових матеріа-

лів від домішок направлена на розробку нових конструктивно-

технологічних схем сепарації з обґрунтуванням окремих парамет-
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рів [3]. При цьому визначення якісних показників в більшості випад-

ків зводиться до експериментального дослідження по встановленню 

раціональних параметрів запропонованих схем. Досить складним за-

вданням залишається теоретичне визначення якісних показників пне-

вмосепарації, що є особливо актуальним при розробці нових констру-

кцій пневмосистем зерноочисних машин загального призначення. 

У похилому повітряному потоці компоненти зернового матеріа-

лу, які мають більшу критичну швидкість, відхиляються повітряним 

потоком від вертикалі на менший кут, ніж легкі домішки що мають 

меншу критичну швидкість. Знаючи параметри компонентів зерново-

го матеріалу та повітряного потоку можна розташувати приймачі зер-

на та домішок таким чином, щоб розділяти зерновий матеріал за фра-

кціями [4, 5]. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності процесу роботи 

пневморешітного сепаратора шляхом встановлення механізму керу-

вання направляючих лопаток у пневмосепаруючій камері. 

Основна частина. Умови, які забезпечують ефективність пнев-

мосепарації: 

– підтримання постійної швидкості повітря; 

– поле швидкостей достатньо вирівняне по перетину; 

– суміш, яка сепарується, подається з постійною швидкістю та 

рівномірно розподілена по перетину [6]. 

Виконавши аналіз роботи пневморешітного сепаратора, було 

зроблено висновок, що підвищення ефективності його процесу роботи 

можливе шляхом встановлення механізму керування направляючих 

лопаток у пневмосепаруючій камері. Таким чином можливо змінюва-

ти кут нахилу направляючих лопаток, в результаті чого змінюється 

напрямок повітряного потоку та формується поле швидкостей у пере-

тинах. 

Робочий процес пневморешітного сепаратора здійснюється на-

ступним чином [7]. 

Повітряний потік, створений діаметральним вентилятором 1 

(рис. 1), направляється до повітряроздавального каналу 3, де перероз-

поділяється до жалюзі 5 та циліндричного решета 7, або до лотка-

інтенсифікатора 8 стінкою розподільчою 6. Зерновий ворох, що на-

дійшов до лотка-інтенсифікатора 8, під дією повітряного потоку пере-

водиться у псевдозріджений стан, за рахунок чого пил, полова, збоїна 

та деякі великі домішки, що мають значно більший коефіцієнт парус-

ності ніж повноцінне зерно, а також легкі і повітрявідокремлюючі до-

мішки переміщуються у верхній шар, а повноцінне зерно і дрібні важ-

кі домішки – в нижній. Великі домішки відокремлюються решетом 7, 

поверхня якого очищується щітковим очисником 12. Зерно та дрібні 
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важкі домішки просипаються крізь решето і виводяться із машини че-

рез клапан 20. Крупні домішки (солома, недомолочений колос, та ін-

ші) за рахунок обертання циліндричного решета переміщуються в зо-

ну щіткового очисника 12 і через клапан 19 виводяться з машини. По-

вітряний потік проходить крізь жалюзійний повітрярозподільник 5 та 

циліндричне решето 7, підхоплює легкі і повітрявідокремлюючі до-

мішки, переміщуючи їх до пневмосепаруючої камери 13, де рівномір-

но розподіляється направляючими лопатками 21, а далі – в осадову 

камеру 15. Механізм керування направляючих лопаток, який склада-

ється з консолі 22 і важеля 23, змінює кут нахилу направляючих лопа-

ток 21. Зміна кута нахилу відображається на секторі керування 24. 

Повітрявідокремлюючі домішки осаджуються в осадовій камері 15 та 

виводяться з неї пристроєм 16. За рахунок зменшення робочого тиску 

повітряного потоку в осадовій камері 15 повітряний потік має умови 

перетворюватися на зворотній і надходить в зону горловини 14 всмок-

туючого каналу 18, направляючи його до діаметрального вентиля-

тора 1.  

Рис. 1. Схема конструктивно-технологічна пневморешітного се-

паратора із замкненою повітряною системою: 1 – діаме-

тральний вентилятор; 2 – нижня стінка жалюзійного по-

вітрярозподільника; 3 – жалюзійний повітрярозподіль-

ник; 4 – верхня стінка жалюзійного повітрярозподільни-

ка; 5 – жалюзі; 6 – стінка розподільча; 7 – циліндричне 

решето; 8 – лоток-інтенсифікатор; 9 – заслінка; 10 – бу-

нкер; 11 – обичайка; 12 – щітковий очисник; 13 – пнев-

мосепаруюча камера;14 – горловина; 15 – осадова каме-

ра; 16 – клапан виводу легких домішок; 17 – відбійна 

площина; 18 – всмоктуючий канал; 19 – клапан виводу 

крупної фракції; 20 – клапан виводу чистого зерна;                     

21 – направляючі лопатки; 22 – консоль; 23 – важіль;                  

24 – сектор керування 
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Таким чином, здійснюється замкнений цикл роботи пневморе-

шітного сепаратора, регулюється кут нахилу направляючих лопаток, 

для більш рівномірного розподілу поля швидкостей повітряного пото-

ку в пневмосепаруючій камері та формування його напрямку [8]. 

Для більш рівномірного розподілу поля швидкостей та форму-

вання напрямку повітряного потоку необхідно встановити направля-

ючі лопатки під правильним кутом атаки. Для вирішення цієї задачі 

встановлено механізм керування направляючих лопаток (рис. 2), який 

складається з консолі 22, важеля 23 і сектору керування 24. 

Рис. 2. Схема конструктивна механізму керування направляю-

чих лопаток: 1 – направляюча лопатка; 2 – консоль;                             

3 – важіль; 4 – сектор керування 

 

Таким чином можливо змінювати кут нахилу направляючих ло-

паток. Величина кута нахилу відображається на секторі керування 24. 

Висновок. Підвищення ефективності процесу роботи пневморе-

шітного сепаратора можливо за рахунок встановлення механізму ке-

рування направляючих лопаток у пневмосепаруючій камері. Це до-

зволить змінювати кут нахилу направляючих лопаток для більш рів-

номірного розподілу поля швидкостей по перетину пневмосепаруючої 

камери, в результаті чого підвищується ефективність пневмосепарації.  
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Аннотация – в статье представлено усовершенствование 

процессаработы пневморешетного сепаратора за счет установки 

механизма управления направляющих лопаток в пневмосепари-

рующей камере. 

 

MECHANISM OF CONTROLLING GUIDES OF 

THE PNEUMATIC SEPARATOR 
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Summary 

The paper presents an improvement in the operation of a pneu-

matic screen separator by installing a control mechanism for the guide 

vanes in a pneumatic separating chamber. 


