
108. М. Л. Заєць, к.пьн. доцент, Житомирський національний агроекологічний університет 
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОШНИКА ДЛЯ 

РОЗКИДНОГО СПОСОБУ СІВБИ
Наведено результати та аналіз визначених закономірностей розподілу насіння при 

підгрунтово-розкидному способі сівби зернових культур згідно з розробленою програмою.
Отримано основні показники параметрів, які впливають на рівномірність розподілу насіння, 

проведено аналіз результатів дослідження розподілу насіння по поверхні поля. За результатами 
дослідження процесу підгрунтово-розкидної сівби зернових культур побудовані криві залежності 
швидкості сходження насіння (Vcx) від діаметра твірного кола (d) розподільника сошника (рис. 1, 2.)

V, м/с

Рис. 1. - Залежність швидкості сходу насіння (Vcx) від діаметра твірного кола (d) 
розподільника сошника для підгрунтово-розкидної сівби: 1-теоретична крива згідно полінома ; 2- дані

експерименту.

195



Результати дослідження показали, що при діаметрі твірного кола розподільника d=0,02 м 
швидкість сходження насіння з розподільника вища ніж при діаметрах d=0,01; 0,015; 0,025; 0,03; 
0,035; 0,04м. Це пояснюється тим, що насінини будуть проходити меншу відстань по криволінійній 
поверхні і відповідно втрати кінетичної енергії на роботу сил тертя будуть менші, а швидкість буде 
високою [1].

Таким чином, для подальших досліджень приймаємо розподільник з твірною у вигляді 
брахистохрони з діаметром кола твірної d =0,02 м. тому що при такому діаметрі швидкість сходу 
насіння з криволінійної поверхні розподільника найбільша серед розподільників з d=0,01; 0,015; 
0,025; 0,03; 0,035; 0,04м.; і при такому діаметрі твірного кола експериментальні значення швидкості 
доводять з 95% точністю теоретичні значення швидкості сходу насіння. Геометричні розміри 
розподільника: висота 0,03 м, ширина (діаметр) основи 0,04 м.

V, м/с

Рис. 2. Залежність швидкості сходу насіння (Vcx) від діаметра твірного кола брахистохрони 
(d) розподільника сошника для підгрунтово-розкидної сівби 

1-теоретичні дані; 2- дані експерименту.
У результаті проведених досліджень з визначення дальності розподілу насіння взалежності 

від довжини похилої ділянки були отримані дані, за якими побудовані графіки розподілу насіння за 
шириною захвату сошника (рис. 3.)

X, мм

Рис. 3.Теоретична й експериментальна залежності дальності розподілу насіння (х) від 
довжини похилої ділянки (Ьн) розподільника сошника для підґрунтово-розкидної сівби

1-теоретичні дані; 2- дані експерименту.
Таким чином, для подальших експериментальних досліджень приймали максимальну 

довжину похилої ділянки рівну Ьн=60 мм, тому що при такій довжині ділянки, насіння 
розподіляється на достатню ширину і рівномірність їхнього розподілу становить 48,5%. Подальше 
збільшення довжини похилої ділянки приведе до збільшення геометричних розмірів комбінованого 
розподільника, що небажано з погляду компактності робочого органу[2].

Відповідно до розробленої методики експериментальних досліджень були реалізовані 
пошуковий багатофакторний експеримент ПФЕ 24 і два двофакторних експерименти. Повторність 
дослідів - триразова. При проведенні експериментів використовували насіння пшениці. У всіх 
експериментах над розподільником встановлювався щілинний направляй насіння.
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При проведенні багатофакторного експерименту було досліджено рівномірність розподілу 
насіння пшениці, як критерій для оцінки був прийнятий коефіцієнт варіації відстані між насінинами 
(V, %) при варіюванні таких факторів:

Ь - відстань від нижнього зрізу направляча до вершини розподільника змінювалась в 
діапазоні від 0 до 10 мм

в- ексцентриситет установки розподільника щодо осі насіннєпроводу змінювався в діапазоні 
(0,6...0,9 Я) радіуса насіннєпроводу ;

Ьн - довжина похилої ділянки -  від ЗО до 100 мм;
а - кут встановлення похилої ділянки до горизонту змінювався в діапазоні 15-30°.
Обробка результатів чотирьохфакторного експерименту проводилась за допомогою 

програми МаЙіСАІ), що дозволила отримати рівнянім регресії для визначення коефіцієнта варіації 
відстані між насінинами (V, %):

У = 51,7-0,03-Іщ. + 1 2 ,4 3 2 -0 ,1 5 9 -Хя - є , (і)

1

Рис. 4. Розподіл насіння експериментальним розподільником, який встановлено з 
ексцентриситетом і без ексцентриситету : 1 - з ексцентриситетом; 2- без ексцентриситетом

Перевірка за критерієм Фішера залежностей для першої моделі дисперсія неадекватності 
практично дорівнює нулю, модель адекватно описує характер впливу обраних факторів на параметр 
оптимізації. Гіпотеза адекватності для другої моделі також приймається, тому що розрахункове 
значення критерію Г=0,64 менше значення ГтабЛ=5,32 при 5%-му рівні значимості, і, отже, 
отриманий аналітичний вираз з точністю 95% описує характер впливу обраних факторів на параметр 
оптимізації.

Порівняльний аналіз поверхонь відгуку, побудованих на основі моделі (1), свідчить про те, 
що всі фактори мають суттєвий вплив на рівномірність розподілу насіння, про що свідчать відповідні 
коефіцієнти.

На основі аналізу отриманих залежностей можна зробити наступні висновки. Зі 
збільшенням довжини похилої ділянки дальність розподілу насіння зростає по лінійній залежності. 
При цьому розподільник, виконаний у виді комбінації дільника і похилої ділянки, здатний 
розподіляти насіння смугою шириною 100...200 мм. Найбільше рівномірно по ширині захвату 
сошника насіння розподіляються при довжині похилої ділянки 60...90 мм. Проведений аналіз 
отриманої залежності по 1-критерію, показує, що теоретична залежність (рис. 2.) з 95% точністю 
описує процес розподілу насіння по ширині захвату сошника в залежності від довжини похилої 
ділянки.
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