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Більша частина селекційних зернозбиральних комбайнів призначена
для збирання зернових та зернобобових культур. Обмолот такою технікою
деяких олійних культур призводить до підвищених показників втрат, що не
допустимо в галузі первинного насінництва та селекції. Як відомо,
найбільші втрати насіння при збиранні самохідним комбайном визначені
за такими його вузлами як жниварка, молотарка та решітно-сепаруючий

95

блок. Молотильний апарат, як основний вузол будь-якої зернозбиральної
машини, визначає якісні показники роботи комбайна в цілому.
Молотильний апарат обмолочує зерно і сепарує його основну частину.
Вимолочування зерна відбувається за рахунок удару бичів і витирання
насіння в процесі просування маси по поверхні деки.
Одночасно під дією центробіжної сили вимолочене насіння і частково
дрібні солом'яні частини сепаруються через отвори решітчастої деки
(підбарабання) і поступають на транспортну (ступінчасту) дошку, яка
подає його до очистки. Режим роботи молотильного апарата в значній мірі
визначає режим роботи сепаруючих органів молотарки. Ступінь
подрібнення стебел в молотарці впливає на роботу сепаратора соломи
(соломотряса) і сепаратора зернової маси (очистки). Чим більше
подрібнюється стеблова маса в процесі обмолоту, тим гірше сепарується
насіння із вороху, тим вищі показники втрат.
В сучасних зернозбиральних комбайнах отвори решітчастої деки
(підбарабання) розроблені під зернові культури. Олійні культури по своїм
фізико-механічним параметрам відрізняються від них.
Тому дослідження якості роботи молотарки комбайна з метою
уніфікації є актуальною задачею як у науковому, так і в практичному
напрямках.
Для проведення експериментальних досліджень в польових умовах
було виготовлено експериментальний зразок деки, яка складається з:
опорного каркаса, набору прутків, дистанційних планок і замкової
пластини.
Дослідження проводилися з використанням методики математичного
планування експерименту.
В якості об’єкта досліджень бралися рослини соняшнику і ріпаку.
Якість роботи молотарки комбайна визначалась за трьома показниками:
за величиною втрат насіння у зрізаних і незрізаних кошиках та за втратами
у вільному насінні; чистотою бункерного насіння; за кількістю
ушкодженого насіння.
В якості варійованих факторів було вибрано: δ – величина прохідних
пазів між прутками деки,мм; n – частота обертання барабана молотильного
апарата комбайна, об/хв.; ∆ – зазор між декою і барабаном на виході з
молотильної камери, мм.
Для планування досліджень використовувалася стандартна трирівнева
матриця повнофакторного плану другого порядку для трьох факторів.
При проведенні досліджень розмір прохідних пазів між прутками деки
встановлювався за рахунок варіювання кількості прутків деки. Частота
обертів барабана молотильного апарата регулювалась за допомогою
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варіатора. Зазор між декою і молотильним барабаном встановлювався
ричагами з кабіни комбайнера.
Величину втрат визначали на довжині ділянки 10 м і ширині, рівній
ширині жатки комбайна згідно з методикою. Обмолочене насіння
накопичували в мішку і, згідно з методикою, визначали процентний вміст
засміченого насіння та його ушкодження.
Обробка результатів цих досліджень здійснювалась з використанням
пакета програм Maple, Statistica та Mathematica із застосуванням
регресивного та кореляційного аналізів.
У результаті експериментальних досліджень, отримано рівняння
регресій, які описують залежність втрат насіння соняшнику і ріпаку від
параметрів молотильного апарата комбайна.
Оптимальними параметрами роботи молотильного апарата комбайна
при збиранні соняшнику за умови мінімальних втрат є величина прохідних
пазів між прутками деки – 12 мм; частота обертання барабана
молотильного апарата комбайна – 754 об/хв.; зазор між декою і барабаном
на виході з молотильної камери – 23 мм. При цьому рівень втрат становив
1,5%. Оптимальними параметрами роботи молотильного апарата комбайна
при збиранні ріпаку за умови мінімальних втрат є величина прохідних
пазів між прутками деки – 6 мм; частота обертання барабана молотильного
апарата комбайна – 998 об/хв.; зазор між декою і барабаном на виході з
молотильної камери – 15 мм. При цьому рівень втрат становив 0,62 %.
Засміченність насіння соняшнику становила – 2,4 %, ріпаку – 3,2 %.
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ПРИВАБЛИВІСТЬ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ДЛЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІВДНІ
УКРАЇНІ
Т.О. Коров’яковська
Інститут олійних культур НААН
Останніми роками на півдні України більше уваги приділяється
виробництву льону олійного. Головними чинниками необхідності та
доцільності вирощування цієї культури є зростаючий попит на його
насіння, високий рівень рентабельності та агротехнічна доцільність льону
в степовій зоні України. З літературних джерел виявлено, що в Україні за
період з 2002 по 2012 рр. посівні площі льону олійного збільшились з
9,35 тис. га по 60,22 тис. га.
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