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RESULTS OF THE EXPERIMENTAL STUDY OF SEPARATION
PROCESS SEEDS IN AERODROMIC SEPARATOR
Experimental stage has been made to carry out the experimental research on
the installation with the base of the aerodynamic separator of the «Almaz» series
(produced by the PE PF «Agrotech»), consisting of a bunker 1 for loading seed
material to be separated from a vibroplate 2, installed under it generator 3, air jets
cascades that are connected to the source 4 of the air supply (fan) under pressure in
the generator 3, and the separation chamber 5. Under the separation chamber 5 are
the collections of fractions 6 (I-IV). A collection of dust and light fraction 7 (V) was
mounted at the end of the separation chamber 5. The design and technological
scheme and the general view of the experimental installation are presented in Fig. 1.
To ensure a certain supply of seeds, a calibrated valve 8 is used to limit input
performance. The specified air supply is set using the 9 (Danfoss VLT Micro Drive)
frequency converter, and controlled using the anemometer 10 (Benetech GM-816).
The source material during conducting of experimental researches were seeds
of sunflower of the Prometheus variety, selection of the Institute of Oilseed Crops
NAAS, which were calibrated to a fraction of 3,2–3,4 mm. One experiment was
conducted by passing through a pilot sample of a supply unit of 100 kg of seed.
Factors for experimental studies are the air supply rate V and the supply of
seed Q. As criteria of optimization was adopted: power consumption – P, kW and
distribution coefficient – δ. The power consumed by the fan drive is measured using
one of the additional functions of the Danfoss VLT Micro Drive frequency converter.
Since the task of separating sunflower seeds during its movement under the influence
of air flow is the division into 5 fractions (executed, incompletely executed, naked
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core, empty and dust), then at the experimental installation exposed 5 fence regions.
For each experiment, for each fringe area, fraction composition is determined
according to the generally accepted methodology (GOST 10854-88, 2010) and the
corresponding distribution coefficient δ is calculated according to the formula (6).

a

b

1 – bunker; 2 – vibrotic; 3 – oscillator of air jets; 4 – fan; 5 – separation
chamber; 6 – collections of fractions; 7 – dust collector and light fraction; 8 – valve;
9 – frequency converter 10 – anemometer
Fig. 1 – Structural-technological scheme (a) and general view (b) of an
experimental plant for studying the process of separation of sunflower seeds when it
is displaced by airflow

The obtained mathematical model of the influence of the investigated factors
on the coefficient of distribution δ is the following:
δ = 6.07089 – 29.1437 Q + 2.62933 V – 0.0501251 V2

(1)

The mathematical model of the influence of the investigated factors on the
power consumed by the experimental installation, has the form:
P = – 2.35556 + 0.199111 V

(2)
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