МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА ОЛІЙНОЇ СИРОВИНИ

УДК 631.33
В.Б. Бойко, старший викладач. Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна, Е.Б. Алієв, канд. техн.
наук, завідувач науково-виробничої лабораторії механізації і полівництва
Інститут олійних культур НААН, м. Запоріжжя, Україна
E-mail: aliev@meta.ua
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАРЯДЖЕННЯ НАСІНИНИ В
НАСІННЄПРОВІД ГІДРОПНЕВМАТИЧНОГО ВИСІВНОГО АПАРАТА
Процес забору насіння відбувається в момент відкриття гідроклапана
гідропневматичного висівного апарата. Через відкритий клапан з’являється
потік рідини, що витікає в забірну камеру, одночасно захоплюючи насінину і
транспортуючи її по насіннєпроводу до висівної частини апарата. Насінина
може знаходитися в будь-якій точці лінії симетрії насіннєпроводу. Тому
розглянемо крайовий варіант розташування насінини біля початку потоку
рідини (рисунок 1). Система диференційних рівнянь руху насінини в потоці
рідини для поставленої задачі має наступний вид:





 d p Vp 2 p   l 
3 l d l Vl  Vt
3 l f M Re 


g
Vl  Vt  Vp  Vl  Vt  Vp  Fcontact ,












dt
2
2
dt
4
a
2
p
l
p
l
p
l


Fn  Ft , S pA  S pB ,
Fcontact  
S pA  S pB ,
0,

dp 
 d p Sp

  Vp  ,
V
,
p

dt t
 dt





де Vp – векторне поле швидкостей рідини в насіннєпроводі, м/с; g – прискорення вільного
падіння, м/с2; Vl – векторне поле швидкостей рідини, м/с; Vn, Vt – нормальний і
тангенціальний компонент відносної швидкості поверхні насінини в точці контакту, м/с;
fM (Re) – коефіцієнт в'язкого опору; Fcontact – сила взаємодії між насінинами і границею, Н;
Fn – нормальна складова сили, Н; Ft – тангенціальна складова сили, Н; Sp – вектор
переміщення насінини, м; t – час, с; ρl – густина рідини, кг/м3; ρp – густина насінини, кг/м3.
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Система диференційних рівнянь в загальному вигляді не вирішується
аналітичними методами, тому вирішення поставленої задачі проведемо в програмному
пакеті STAR-CCM+. За фактори чисельного моделювання були прийняті наступні
конструктивно-технологічні параметри: ширина забірної камери B (змінюється в
межах від 0,010-0,025 м, крок варіювання – 0,005) і швидкість на вході забірної камери
V0 (змінюється в межах від 0,4-0,6 м/с, крок варіювання – 0,05). Час проведення
чисельного моделювання складав 0,15 с. Чисельне моделювання було проведено за
повним факторним дослідом із загальною кількістю дослідів – 4×5 = 20. В результаті
була отримана графічна інтерпретація процесу переміщення насінини з об’єму
забірної камери в насіннєпровід (рис. 1). В розробленій моделі в програмному пакеті
STAR-CCM+ була задана кінцева точка шляху насінини (на вході в насіннєпровід), яку
вона повинна досягти згідно із поставленою технологічною задачею. Для кожного
досліду проведено чисельний перебір початкової швидкості потоку рідини через
гідроклапан Vt і встановлено її мінімальне значення, при якому насінина досягає
заданої кінцевої точки.

Рис. 1. Процес переміщення насінини з об’єму забірної камери в
насіннєпровід: n = 0,32, α = 15 °, V0 = 0,6 м/с
З

використанням

програмного

пакета

Mathematica

проведено

апроксимацію отриманих даних у вигляді рівняння регресії, в результаті якої
встановлено залежність мінімальної початкової швидкості потоку рідини через
гідроклапан Vt від факторів чисельного моделювання:

Vt   0,6398  16,26 B  2,06829 V  17,2 B V0 .
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