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WPŁYW NACHYLENIA NA PROCES SEPARACJI
SITOWEJ W KOMBAJNIE DO ZBIORU ZBÓŻ
THE INFLUENCE OF THE SLOPE ON THE PROCESS
SIEVE SEPARATION IN THE COMBINE HARVESTER
TO THE CLASS OF GRAIN
W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania nad koncepcją eksperymentu badawczego
wykorzystania sita sekcyjnego o zmiennej geometrii na przykładzie sita żaluzjowego, które jest
zastosowane w kombajnie zbożowym pracującym w warunkach nachylenia terenu.
Słowa kluczowe: przesiewanie, rozkład masy, separacja sitowa
In the article one introduced theoretical considering over the conception of the experiment of
exploratory using of the sectional sieve about the changeable geometry on the example of the
blind sieve which is applied in the working harvester-thresher conditioned of the slope of the
ground.
Keywords: blade sieve, inclination, cleaning, combine-harvester and simulation

1. Wprowadzenie

1. The introduction

W rolnictwie podczas użytkowania maszyn do
zbioru ziemiopłodów wielokrotnie stosowanym jest
proces separacji sitowej. Istotne znaczenie tego procesu w kombajnach do zbioru roślin nasiennych wymaga
przedstawienia jego podstawowych uwarunkowań.
Z technologicznego punktu widzenia rozwój
konstrukcji kombajnów zwanych zbożowymi zmierza w kierunku [1]:
• przystosowania ich do zbioru jak najszerszej
grupy roślin nasiennych o odmiennych właściwościach fizyko - mechanicznych;
• wzrostu przepustowości ogólnej;
• poprawy skuteczności procesu separacji nasion
w warunkach pracy w terenach nachylonych.

In the agriculture during exploitation of machines to
the harvest of agricultural products repeatedly in use is
the process sieve separation. The essential meaning of this
process in combine harvesters to the harvest of seed plants
demands introducing of his fundamental conditionings.
From technological the point of view the development of the construction of called combine harvesters
aims toward [1]:
• adapting their to the harvest of as latissimus
group of seed plants about different physics
- mechanical proprieties ;
• the height of the general capacity;
• improvements of the effectiveness of the process
of the separation of seeds conditioned of the work
in inclined grounds.

Przystosowanie maszyny do zbioru dużej grupy
roślin zapewnia zastosowanie w kombajnach zbożowych sit żaluzjowych [5].
Podczas pracy kombajnów zbożowych w terenach
górzystych pojawiają się trudności z wykorzystaniem
nominalnej, konstrukcyjnie zakładanej przepustowości zespołu czyszczącego, równoważnej przepustowości pozostałych zespołów maszyny. Wtedy to rosnące
straty ziarna zmuszają do ograniczenia eksploatacyjnie
wykorzystywanej przepustowości maszyny. W łańcuchu przyczyn i skutków, które można przedstawić tak

The adaptation of the machine to the harvest of the
large group of plants assures the application in harvesterthreshers of blind sieves [5].
During the work of harvester-threshers in mountainous countries they appear the hardness with the
utilization of the nominal, constructively established
capacity of the cleaning aggregate which is equivalent
capacity of remaining aggregates of the machine. At
this juncture growing losses of corn make to the limitation exploited capacity of the machine. In the chain
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jak na rys. 1, na końcu pojawia się zawsze istotny
aspekt ekonomiczny. Do ograniczenia wymienionych
negatywnych skutków i poprawy skuteczności kombajnów zbożowych podczas ich pracy na pochyłościach firmy produkujące kombajny zbożowe stosują
różne rozwiązania [6].

of reasons and results which can be introduced so as
on fig. 1, on end appears the always essential economic
aspect. To the limitation of specified negative results
and improvements of the efficaciousness of harvesterthreshers, during their work on inclinations, firm producing harvester-threshers use different answers [6].

Rys. 1. Ciąg przyczyn i skutków pracy kombajnów zbożowych w terenach górzystych
Rys. 1. Fig. 1 Cause and effect sequence of the work of combine harvesters in mountainous areas
Jako technologicznie skuteczne, prezentowane są
w literaturze następujące rozwiązania konstrukcyjne:
• automatyczne poziomowanie całej bryły młocarni kombajnu;
• poziomowanie zespołu kosza sitowego;
• wyrównywanie czyszczonych mas na sicie pomocniczym strumieniem powietrza;
• sterowanie zmianą parametrów ruchu drgającego
sita.

As technologically effective and presented in literature are the following constructional solutions:
• automatic levelling of the whole solid of a combine harvester’s thresher
• levelling of the sieve basket component
• levelling of the cleaned mass on the supportive
sieve with the air stream
• controlling the change of parameters of oscillation notion of a sieve

Istotną wadą wszystkich wymienionych rozwiązań
jest bardzo wysoki koszt ich zastosowania.
Z kolei brak jest rozwiązań idących w kierunku
zmian geometrii sita, które to powinny być rozpatrywane właśnie z uwagi na aspekt ekonomiczny [3].

Essential fault of all these solutions is a very high
cost of their application.
There is lack of solutions leading to changes of
sieve geometry, which because of economical aspect
should be analyzed first [3].

2. Warunki i przebieg procesu separacji na
sitach żaluzjowych

2. Conditions and the course of the process
of the separation on blind sieves

Sito żaluzjowe jest sitem szczelinowym, w którym zmiana kąta nachylenia żaluzji powoduje zmianę
szczeliny roboczej dostosowywanej do wymiaru poprzecznego ziarna. Ustalony w trakcie regulacji szczeliny kat nachylenia żaluzji pozostaje stały względem
płaszczyzny kosza sitowego i płaszczyzny głównej
sita (rys. 2). O przesiewalności takiego sita decydują
wielkość szczeliny i kinematyka kosza sitowego .
W kombajnach zbożowych kinematyka kosza
sitowego została zoptymalizowana z uwagi na kryterium maksymalnej wydajności jednostkowej sita. Dla
ustalonego kąta roboczego płaszczyzny głównej sita
względem poziomej płaszczyzny – XZ kartezjańskiego układu odniesienia (rys. 2) - β0 wynoszącego od 0
do 5o, istnieją więc optymalne warunki grawitacyjnego
przesiewania masy zbożowej. Wtedy to, czynnikiem
decydującym o przepustowości zespołu sitowego

The blind sieve is a crevice - sieve, where the
change the slope angle of blind causes the change of
the working chink adapted to the dimension of cross
grain. Settled under of the adjustment of the chink the
angle of the inclination of blind is constant in relation to
the surface sieve basket and the major area of the sieve
(fig. 2). About the right work of such sieve determine
the size of the chink and the kinematics sieve basket .
In harvester-threshers the kinematics sieve basket
remained optimized in consideration of the criterion of
the individual burst performance of the sieve. For the
settled working angle of the main surface of the sieve in
relation to the horizontal surface - XZ of the Cartesian
reference frame (fig. 2) - β0 of carrying out from 0 to 5o,
exist so optimum conditions of gravitational sieving of
the cereal substance. At this juncture, a decisive factor
about the capacity sieve aggregate becomes the size of
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staje się wielkość powierzchni czynnej sita, co przy
poprzecznym promieniowo – stycznym zespole młócącym oznacza długość sita. Wydłużenie sita niesie
ze sobą zwykle szereg negatywnych skutków, między
innymi wzrost masy własnej maszyny i powiększenie
jej wymiarów zewnętrznych. Powierzchnia (długość)
sita dobrana z uwagi na parametr przepustowości
ogólnej może w warunkach pracy w nachyleniu
poprzecznym być niewystarczająca i skutkować pogorszeniem warunków czyszczenia masy zbożowej
oraz wzrostem strat.

the active area of the sieve, what at transverse radially
- the tangential aggregate threshing determines the
length of the sieve. The extension of the sieve carries
usually the series of negative results, among other
things the height of the own mass of the machine and
the increase of her externals measurements. The surface
(the length) of the sieve well-chosen in consideration of
the parameter of the general capacity can conditioned of
the work in the transverse slope be inadequate and take
effect with the worsening of conditions of the cereal
substance cleaning and with the height of losses.

Rys. 2. Kąty nachylenia płaszczyzny głównej sita względem poziomu
Fig. 2. Slope angles of the main surface of the sieve in relation to horizontal line
Proces rozdziału mieszaniny zbożowej następuje
w wyniku:
• przemieszczania się ziaren celnych przez inne
frakcje oraz
• przedostawania się frakcji ziarna przez szczeliny
między żaluzjami sita.

The separation process of grain mixture is a result
of:

• movement of accurate grain though other fractions and
• as a result of movement of grain fractions through
the hole (between the blades ) of the sieve

Rys. 3. Model separacji ziaren na granicy ośrodków: ziarno celne – inne frakcje, ziarno celne – płaszczyzna sita
żaluzjowego [Beck i inni 1997]
Fig. 3. The model of the separation of grains on the border of centres: accurate grain - other fractions, accurate
grain - the surface of the blind sieve [Beck i inni 1997]
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Zjawisko przemieszczania się ziaren zachodzi
na granicy cząstek reprezentujących różne frakcje
mieszaniny (rys. 3). Przedstawiony model separacji
zakłada grawitacyjne przesiewanie frakcji ziarna
celnego i podziarna. Intensywność przemieszczania
się ziaren celnych (w dół wzdłuż zaznaczonej osi
Y) zależy od względnego ruchu mieszaniny oraz od
rozkładu sił działających na cząstkę.
Jeżeli płaszczyzna główna sita tworzy względem
poziomu kąt β = β0, a jest nachylona w płaszczyźnie
XY pod kątem α to siła ciężkości cząstki elementarnej
rozkłada się na trzy składowe (rys. 4).

The phenomenon of grain movement takes place on
the boundary of particles representing different fractions
of the mixture (fig.2). Introduced model of the separation
makes the gravitational sieving of the fraction of straight
grain and subgrains. The intensity of movement of
accurate grains (downward along the marked axis
Y) depends on relative motion of the mixture and on
distribution of forces operating on the particle.
If the main surface of the sieve makes in relation to the
horizontal line the angle β = β0, and is sloping in the surface
XY at an angle of α this the gravity force of the elementary
particle decomposes on three constituents (fig. 4).

Rys. 4. Rozkład sił działających na cząstkę elementarną przy pochyleniu podłużnym i poprzecznym płaszczyzny sita
Fig. 4. Distribution of forces operating on elementary particle in longitudinal and transverse sieve plane
Wielkości poszczególnych składowych można
wyznaczyć w oparciu o podstawowe zależności
geometryczne:
(1)
Gx = G·sin α
Gy = G·cosα·cosβ
Gz = G·sinβ

(2)
(3)

Quantities of particular component forces can
be defined on the basis of fundamental geometrical
dependencies:
(1)
Gx = G·sin α
Gy = G·cosα·cosβ
Gz = G·sinβ

(2)
(3)

W związku z wyżej zapisanymi zależnościami
geometrycznymi można stwierdzić, że zmianie w stosunku do analizowanego rozkładu sił ulega wartość
składowej pionowej siły ciężkości Gy. Powoduje to
zmniejszenie wartości reakcji normalnej N, którą
można opisać wzorem:
N = m [ω2 r·cosωt·sinγ + g·cosα·cosβ]
(4)

Accordingly with the geometrical dependencies
listed above we can state that value of the component
– vertical gravity force Gy undergoes a change in
relation to the analysed force distribution. This causes decrease in value of normal reaction N, which can
be described by the formula:
N = m [ω2 r·cosωt·sinγ + g·cosα·cosβ]
(4)

Wartość reakcji normalnej N ma wpływ na ruch
ziarna w kierunku osi Y oraz wartość siły tarcia występującej między cząstką a powierzchnią sita:
T = [ω2·r·cosωt·sinγ + g·cosα·cosβ] m·tg·φ (5)

Value of normal reaction has influence on the grain
movement toward axis Y and the value of friction force
occurring between the particle and the sieve surface:
T = [ω2·r·cosωt·sinγ + g·cosα·cosβ] m·tg·φ (5)
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Wartość tej siły ma wpływ na przemieszczanie się
cząstki po sicie w kierunku osi X.
Powyższe zapisy skłaniają do stwierdzenia, że pochylenie poprzeczne kosza sitowego ma niekorzystny
wpływ na ruch ziarna w płaszczyźnie XY i wywiera zdecydowany wpływ na ruch cząstki w kierunku osi Z.
W analizowanej płaszczyźnie ZY na cząstkę działa
siła (stała przy stałym pochyleniu poprzecznym) Gz
określona zależnością:
Gz = G·sinβ = m·g·sin β
(6)

Value of this force has influence on the displacement of a particle on the sieve toward axis X.
The above records, incline to make a statement that
transverse inclination of sieve basket has negative effect
on the grain movement on plane XY and has a determined effect on the particle movement towards axis Z.
In the analyzed plane YZ, the particle is influenced
by a force (constant in constant transverse inclination)
denoted by the following dependence.
Gz = G·sinβ = m·g·sin β
(6)

W związku z tym ziarno w kierunku poprzecznym
przemieszcza się ruchem zbliżonym do jednostajnie
przyspieszonego. Wielkość przemieszczenia pojedynczej cząstki w kierunku osi Z można opisać funkcją
stopnia drugiego, gdzie jako zmienną można przyjąć
czas ruchu cząstki wzdłuż sita:

Because the grain is shifting in transverse direction
in a motion similar to uniformly accelerated motion.
The quantity of the dislocation of a single particle
towards axis Z can be described by quadratic function,
where for variable we can take the time motion of
a particle moving along the sieve:

(7)

(7)

W rzeczywistości wielkość przemieszczenia jest
mniejsza, a wiąże się to z faktem, że przemieszcza się
nie pojedyncza cząstka lecz masa materiału ziarnistego o pewnej grubości. Jednakże w konsekwencji ruch
ten powoduje niekorzystne zjawisko przesuwania się
masy czyszczonej w kierunku pochylenia. Jeżeli połączy się to z mniejszą skutecznością pracy sita w płaszczyźnie podłużnej XY (opisane wyżej zmniejszenie
siły N) to należy się spodziewać tego, iż część ziaren
celnych, a nieprzesianych przez otwory sita zostanie
wydalona na zewnątrz maszyny.
Zmiana kąta nachylenia wzdłużnego sita β ≠ β0
(rys. 5) pojawia się podczas pracy (jazdy) maszyny
poprzecznie do warstwic. Idealizując rozpatrujemy
wtedy jazdę prostopadłą do warstwic „pod górę”
(a) i „w dół” (b). Nachylenie płaszczyzny głównej
β+ i β- powoduje dodatnie i ujemne przyśpieszenie
(opóźnienie) biegu masy zbożowej w kierunku punktu
C (rys. 6).

In reality the dislocation quantity is lower, it is
connected with the fact that not a single particle is
dislocated but a mass of granular material of certain
thickness. However, as a consequence of this, the
motion causes negative phenomenon of shiftment of
the mass being cleaned towards inclination. If it is
connected with lower effectiveness of work of a sieve
in longitudinal plane YZ (described above decrease
of force N), then we shall expect that part of accurate
grains which are not sieved through the sieve holes
will be removed outside the machinery.
The change the slope angle of the longitudinal β≠β0
(fig. 5) appears during the machine work (drives)
crosswise to contour lines. We idealizing examine
the drive the normal to contour lines „uphill” (a)
and „downhill” (b). The slope of the main β+ and
β- causes the positive and negative acceleration (the
retard) of the motion of the cereal substance toward
of the point C (fig. 6).

Rys. 5. Rozkład sił działających na cząstkę w płaszczyźnie ZY (pochylenie wzdłużne kosza sitowego)
Fig.5 Distribution of forces operating on a particle in plane ZY (transverse inclination of a sieve basket)
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Rys. 6. Schemat wzdłużnych zmian położenia płaszczyzny głównej sita wraz z rozkładem sił działających na element
ziarnisty: a-jazda ”w górę”, b- „w dół”
Fig. 6. The schema longitudinal the delocalization of the main surface of the sieve together with the distribution of
working forces on the grainy element: a - the drive ”up-hill”, b - „downhill”
Wyposażenie kombajnów w sita żaluzjowe jest
konsekwencją ich przystosowania do zbioru wielu
roślin nasiennych. Geometrię tych sit trzeba rozpatrywać w odniesieniu do kierunku działania siły
grawitacji i płaszczyzny poziomej. Jak widać ze
schematu (rys. 6) zadany w wyniku otwarcia szczeliny roboczej kąt nachylenia żaluzji pozostaje stały
względem płaszczyzny głównej sita. Jednak wraz ze
zmianą nachylenia wzdłużnego płaszczyzny głównej
sita, gdy β ≠ β0 ulega zmianie kąt nachylenia żaluzji
do kierunku siły grawitacji (G).
Podczas jazdy „pod górę” mamy do czynienia
z ujemną zmianą kąta nachylenia płaszczyzny głównej sita (β-). Wraz z tym następuje geometryczne
zamknięcie szczelin roboczych sita (fragment a)
oraz przyspieszenie ruchu masy zbożowej w kierunku punktu C. Podczas jazdy „w dół zbocza”, wraz
z geometrycznym otwarciem szczelin (fragment b)
pojawiają się korzystniejsze warunki przesiewania
frakcji ziarna i podziarna. Jednak ujemne przyspieszenie biegu masy zbożowej może utrudnić wydalanie
nieprzesianej frakcji zanieczyszczeń grubych.

The equipment of combine harvesters into blind
sieves is a consequence of their adapting to the harvest
of many seed plants. The geometry of these sieves it is
necessary to analyze with reference to the current of
activity of the gravitate force and the horizontal level.
How can be seen from the schema (fig.6) given in
consequence of the opening of the working chink the
slope angle of blind is constant in relation to the main
surface of the sieve. However together with the change
of the longitudinal inclination of the main surface of the
sieve, whilst β ≠ β0 indulges to the change the slope angle
of blind to the direction of the gravitational force (G).
During the drive „up hill” deal with the negative
change the slope angle of the main plane of the sieve
(β-). Herewith follows the geometrical shut-down
of working chinks of the sieve (the fragment a) and
the acceleration of the flow of the cereal substance
toward of the point C. During the drive „down of the
slope”, along with the geometrical opening of chinks
(the fragment b) there appear advantageous terms
of sieving of the fraction of grain and subgrains.
The however negative acceleration of the run of the
cereal substance can make difficult the expulsion of
the unscreened fraction of thick impurities.

3. Podsumowanie

3. The resuming

Prezentowana analiza kinematyki procesu separacji sitowej w kombajnach zbożowych, wykazała trudności z zastosowaniem sit żaluzjowych w warunkach
zmiennego nachylenia terenu. Zarówno w warunkach
nachylenia bocznego jak i wzdłużnego wraz ze wzrostem kąta nachylenia rosną straty generowane w zespole separatora sitowego.. Szczególnie niekorzystne

Presented analysis of the kinematics of the sieve
separation process in harvester-threshers, exhibited
difficulties with the application of blind sieves
conditioned of the changeable inclination of the
ground. Both conditioned of the side- inclination
as also longitudinal together with the increase the
slope angle is grown by losses generated in the
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warunki separacji pojawiają się na płaszczyznowych
sitach żaluzjowych, podczas ich pracy w nachyleniu
wzdłużnym (β-). Wynikają stąd, zarówno wskazania
eksploatacyjne, jak i konstrukcyjne. Prace konstrukcyjne zmierzać powinny do zapewnienia stałej
prędkości przepływu masy zbożowej po powierzchni
sit, ograniczenia bocznego jej przemieszczania oraz
ustawienia kąta nachylenia żaluzji względem kierunku siły grawitacji. Ostatecznym efektem tych działań
powinno być ograniczenie strat ziarna występujących
przy pracy kombajnów zbożowych w warunkach terenów nachylonych.

separator aggregate. Especially wrong conditions of
the separation appear on plane blind sieves, during
their work in the longitudinal inclination (β-). There
result from here, both showings exploitative, as also
constructive. Constructional works aim should to
assuring of the constant of the drift velocity of the
cereal substance after the surface of sieves, the sidelimitation of her translocation and settings the slope
angle of blind in relation to the run of the gravitational
force. With the definitive result of these works should
be the limitation of losses of grain appearing at work of
harvester-threshers conditioned of sloping grounds.
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