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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ УСТАНОВКИ РОЗПОДІЛЬНИКА НАСІННЯ 

СОШНИКА ДЛЯ РОЗКИДНОГО СПОСОБУ СІВБИ
Як уже відомо з наукової літератури та досліджень різних вчених для того, щоб підвищити 

дальність і рівномірність розподілу насіння по ширині захвату сошника необхідно застосовувати 
комбінований розподільник насіння. Висіяне висіваючим апаратом насіння через насіннєпровід і 
направляй надходить на розподільник. Потрапляючи на криволінійну поверхню розподільника, вони 
змінюють напрямок свого руху і, сходячи з поверхні розподільника, надходять на похилу ділянку, де 
розподіляються по ширині захвату сошника.

Для підвищення рівномірності розподілу насіння по ширині смуги, що засівається, 
дослідники (Кіров А.А., Коржиков І.Т. та інш.) рекомендують встановлювати розподільник у виді 
тіла обертання з ексцентриситетом щодо осі насіннєпроводу і обґрунтовують величину 
ексцентриситету.

Для розподільника, виконаного у виді криволінійної призми для висіву насіння у середині 
смуги, що засівається, його необхідно також встановлювати зі зсувом уперед, по напрямку руху 
сошника.

Рівномірність розподілу насіння по площі поля є похідна від двох рівномірностей: 
рівномірності їхнього розподілу по ширині захвату сошника і розподілу насіння по ходу сошника.
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Найбільшою мірою рівномірність розподілу насіння по площі залежить від їхнього розподілу по 
ширині захвату сошника [3]. Тому при розгляді питання про рівномірність розташування насіння по 
поверхні поля, зупинимося на ширині захвату сошника.

Для визначення оптимального значенім величини ексцентриситету в розглянемо процес 
розподілу насіння комбінованим розподільником у виді криволінійної призми. Нехай при русі 
сошника ним засівається смуга шириною В. На ділянці довжиною Б і шириною В буде висіяна якась 
кількість насінин ЇЧ, котра визначиться по формулі:

N  = q^S^B,  ( і )

де д - норма висіву, шт/м2;.
Б- довжина облікової ділянки, м;
В - ширина смуги, що засівається сошником, м.

Потік насіння, що надходить із насіннєпроводу на розподільник розподіляється на два 
потоки: насіння, що надходить на криволінійну поверхню розподільника і далі на похилу ділянку; і 
насіння, яке надходить відразу із насінняпроводу на похилу ділянку.

Розділимо умовно перетин насіннєпроводу на п рівних сегментів. Кожним таким 
елементарним сегментом буде засіватися стрічка визначеної ширини (рис. 1.), що визначиться по 
формулі:

в і = Х і - Х і _ и  (2)

де X;, і Х;_і - координати границь сектора.

Рис. 1. Схема для обґрунтування ексцентриситету встановлення розподільника у виді
криволінійної призми:

1-похила ділянка, 2-дільник, 3-направляй
Кількість насінин, висіяних кожним елементарним сегментом насінняпроводу на 

обліковій ділянці, дорівнює:
К

N. = -* -■ # . 
' N

(3)

де йі - площа елементарного сегмента, м2 ;
йс - площа вихідного перерізу насіннєпроводу, м2.

Рівномірність розподілу насіння по ширині захвату сошника буде характеризуватися 
щільністю насінин у межах кожної елементарної смужки і буде дорівнювати відношенню кількості 
насінин, висіяних кожним елементарним сегментом, до ширини смуги, що засівається цим 
елементарним сегментом:

N.
Р, =

або

А  =

ІУ-6,. ’ 

К

(4)

(5)рс-ьр
Щільність розподілу насіння по ширині смуги захвату сошника і надійшли на похилу 

ділянку в цілому дорівнює:
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И р . (6)А  =

За аналогією, щільність розподілу насіння, що надійшло на похилу ділянку відразу із 
насіннєпроводу в цілому дорівнює:

Р 2 = Y .F , ( 7)

Для рівномірного розподілу насіння по всій ширині захвату сошника необхідно, щоб густина 
розподіленім на ділянках 1 і 2 були рівні.

А  = А  ’

Сума ділянок X  F i рівна: 

Сума ділянок X  F j  рівна:

І  є F,

Y k = fі кола 5

Y . F j =F,сегмента  ’

Площа сегмента розраховується по формулі:

F  = -  • R 2сегмента

ж ■ 8  
180°

-s in r i

( 8)

(9)

( 10)

( П )

де R - радиус вихідного перерізу насіннєпроводу, м;
8 -  центральний кут хорди, град. (рис. 1).
Стріла сегменту, в даному випадку, рівна ексцентриситету встановлення розподільника. При 

цьому кут нахилу г можна визначити зі слідуючої залежності:
(  8Л

є = R-  1 — cos — , (12)
V  2 у

Підставивши в вираз 8 значення Fc і FcerM. після перетворення отримаємо формулу для 
визначення ексцентриситету:

_ 2-я- ( 13)

; ж ■ arccos 1 -

90°
R l  ■ 0 І. є - s in  2 arccos 1 -

R
Використовуючи отриманий вираз щільності розподілу насіння по ширині захвату сошника, 

можна визначити таке значення ексцентриситету в, при якому графік функціональної залежності 1' 
= р; (Ь;) ,буде найбільш наближений до ідеального розподілу.

Значення ЕЬ; визначимо із ширини смуги, що задається (100... 120 мм); значення ЕЬ] на 
підставі досліджень, при яких смуга розподілу насіння при ударі по похилій поверхні дорівнює 95... 
100 мм.

Оптимальне значення ексцентриситету в отриманій залежності визначимо за допомогою ЕОМ 
шляхом послідовної підстановки значень є від 0,2Я до Я. Користуючись таким способом, ми 
визначили, що найбільш рівномірно насіння по ширині захвату сошника буде розподілятися при 
величині є рівної 0,6...0,9 К

Проведені теоретичні дослідження процесу розподілу насіння комбінованим розподільником 
дозволяють зробити наступні висновки:

Висновки. Одним зі шляхів збільшення дальності розподілу насіння по ширині розсіву 
сошником є застосування розподільника, що представляє собою комбінацію дільника з криволінійної 
твірною у виді брахистохрони, і похилу поверхню, що розподіляє, і є основою розподільника, який
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встановлений з ексцентриситетом £ щодо осі насіннєпроводу рівним 0,6...0,9 Я, що забезпечить 
найбільш рівномірний розподіл насіння по ширині захвату сошника.
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