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(57) Гвинтовий висівний апарат точного висіву 
насіння, який виконаний у вигляді корпусу, насін-
нєвого бункера у вигляді конуса з отвором в мен-
шій нижній основі, під яким виконана вивантажу-
вальна горловина бункера, яка перекрита диском, 
який є у взаємодії з насіннєвловлювачем, що жор-
стко встановлений на вертикальну вісь обертання, 
а напроти, під вивантажувальною горловиною, 
встановлений насіннєпровід зі сошником, загортачі 
і опорно-копіювальне колесо, який відрізняється 
тим, що диск виконаний з відкритим секторним 

кутом α=40-50°, а у насіннєвловлювачі рівномірно 
по радіусу розміщено декілька наскрізних отворів, 
крім того насіннєвловлювач нижнім торцем є у 
взаємодії з опорним диском, який жорстко встано-
влений в отворі горловини і в якому рівномірно під 
кожним отвором насіннєвловлювача по відповід-
них радіусах виконано по одному поздовжньому 
отвору, шириною, що дорівнює діаметру отворів 
насіннєвловлювача і довжиною, більшою 1,5 їх 
ширини, причому розміри отворів і товщина насін-
нєвловлювача є більшими зовнішніх параметрів 
зернин, знизу під опорним диском на одній з ним 
осі обертання жорстко встановлений багатозахід-
ний гвинт з кількістю заходів, рівною кількості 
отворів в насіннєвловлювачі, причому канали гви-
нта є більшими розмірів зерен, а величина кута 
підйому гвинтової лінії направлена в напрямку 
виштовхування зернини з горловини в насіннєпро-
від. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до сільськогос-
подарського машинобудування і може мати широ-
ке використання в посівних машинах сільськогос-
подарського виробництва. 

Відомий висівний апарат точного висіву насін-
ня, який виконано у вигляді корпуса, насіннєвого 
бункера у вигляді конуса з отвором в меншій ниж-
ній основі, під яким виконана вивантажувальна 
горловина бункера, яка перекрита диском, який є у 
взаємодії з насіннєвловлювачем, що жорстко 
встановлений на вертикальну вісь обертання, а 
напроти, під вивантажувальною горловиною вста-
новлено насіннєпровід зі сошником, загортачі і 
опорно-копіювальні колеса [Патент України №515, 
Бюл №4, 2000]. 

Основний недолік даного висівного апарату - 
складність конструкції та обмежені технологічні 
можливості. 

Задачею корисної моделі є спрощення конс-
трукції і розширення технологічних можливостей 
шляхом виконання гвинтового висівного апарату 
точного висіву насіння у вигляді корпуса, насіннє-
вого бункера у вигляді конуса з отвором в меншій 

нижній основі, під яким виконана вивантажувальна 
горловина бункера, яка перекрита диском, який є у 
взаємодії з насіннєвловлювачем, що жорстко 
встановлений на вертикальну вісь обертання, а 
напроти, під вивантажувальною горловиною вста-
новлено насіннєпровід зі сошником, загортачі і 
опорно-копіювальні колеса, причому диск викона-

ний з відкритим секторним кутом =40-50°, а у 
насіннєвловлювачі рівномірно по радіусу розміще-
но декілька наскрізних отворів, крім того насіннєв-
ловлювач нижнім торцем є у взаємодії з опорним 
диском, який жорстко встановлено в отворі горло-
вини, і в якому рівномірно під кожним отвором на-
сіннєвловлювача по відповідних радіусах виконано 
по одному поздовжньому отвору, шириною рівною 
діаметру отворів насіннєвловлювача і довжиною 
більшою 1,5 їх ширини, причому розміри отворів і 
товщина насіннєвловлювача є більшими зовнішніх 
параметрів зернин, знизу під опорним диском на 
одній з ним осі обертання жорстко встановлено 
багатозахідний гвинт з кількістю заходів рівною 
кількості отворів в насіннєвловлювачі, причому 
канали гвинта є більшими розмірів зерен, а вели-

 



3 14591 4 
 
 

 

чина кута підйому гвинтової лінії направлена в 
напрямку виштовхування зернини з горловини в 
насіннєпровід. 

Гвинтовий висівний апарат точного висіву на-
сіння зображено на Фіг.1, Фіг.2 - вид по А на Фіг.1 
(конструкція насіннєвловлювача), Фіг.3 - січення по 
Б-Б на Фіг.1, Фіг.4 - січення по В-В на Фіг.1 

Гвинтовий висівний апарат точного висіву на-
сіння виконано у вигляді рами 1, до якої шарнірно 
підвішена на пружинах 2 паралелограмна підвіска 
3, на якій жорстко встановлено насіннєвий бункер 
4, виконаний у вигляді конуса і жорстко закритий 
кришкою 5. В меншій основі цього конуса виконана 
вивантажувальна горловина бункера, яка накрита 

диском 6 з відкритим сектором 7 з кутом =40-50°. 
У верхній центральній частині кришки 5 бункера 4 
жорстко встановлена опора 8 для встановлення 
привідного вала 9. Останній отримує обертовий 
рух через кардан 10, конічне колесо 11, привідну 
конічну шестерню 12 з центральним валом 13 від 
привідного колеса сівалки. Бункер 4 на паралелог-
рамній підвісці 3 підвішено за допомогою пружин 
2. 

В нижній частині привідного валу 9 жорстко за-
кріплений насіннєвловлювач 14, на якому радіаль-
но, рівномірно по радіусу розміщено, наприклад, 
п'ять наскрізних отворів 15, з кутом між ними рів-
ним 72°. Причому розміри отворів 15 і товщина 
насіннєвловлювача 14 є більшими зовнішніх па-
раметрів висівних зернин, які висіваються, для 
вільного їх розміщення. 

Насіннєвловлювач 14 своїм нижнім торцем 
взаємодіє з опорним диском 16, який жорстко 
встановлено в отворі горловини бункера 4. В опо-
рному диску 16 рівномірно по колу виконано, на-
приклад, п'ять поздовжніх пазів 17 діаметрами 
рівними діаметрам отвору 15 насіннєвловлювача 
14, а довжиною більшою 1,5 його ширини, кожний 
з яких виконаний по радіусах r1, r2, r3, r4, і r5 анало-
гічно з радіусами розміщення отворів 15 у насіннє-
вловлювачі 14. 

Поздовжні пази 17 забезпечують нормальне 
проходження насінин 18 при взаємному обертанні 
насіннєвловлювача 14 і опорного диска 16 без 
травмування насіння при високих швидкостях обе-
ртання. 

Наскрізні отвори 15 насіннєвловлювача 14 і 
пази 17 опорного диска 16 при їх взаємному пере-
міщенні за один оберт один раз співпадають і че-
рез них випадають зернини 18 в багатозахідний 
гвинт 19, який розміщений знизу під опорними ди-
сками на одній з ним осі обертання і жорстко за-

кріплений на валу обертання 9. Причому кількість 
заходів гвинта 19 рівна кількості отворів 15 і 17 
відповідно в насіннєвловлювачі 14 і опорному дис-
ку 16. Розміри каналів 20 у гвинта 19 є більшими 
розмірів зернин 18, а величина кута підйому гвин-
тової лінії направлена в напрямку виштовхування 
зернини з горловини в насіннєпровід 21, сошник 22 
і грунт. Для кращого походження зернин через 
отвори 15 і пази 17 їх заокруглюють зі сторони 
горизонтальної площини, а в окремих випадках 
пази 17 роблять трохи більшими. 

Під сошником 22 встановлено диск 23 з елас-
тичними лопатками 24, який гасить горизонтальну 
швидкість насіння 18 і вкладає зернини рівномірно 
в борозну. Кількість еластичних лопаток може бути 
рівною кількості отворів 15 насіннєвловлювача, 
або значно більшою. Останній випадок є раціона-
льним з точки зору зменшення динамічного наван-
таження на висівний апарат. 

За сошником 22 встановлено загортачі 25 і 26, 
а також опорно-ущільнююче приводне колесо 27 
для прикатування борозни. 

Від опорно-ущільнюючого приводного колеса 
27 здійснюється привід гвинтового висівного апа-
рату точного висіву через вал 13, конічне колесо 
11, шестерню 12 і диск 23 з еластичними лопатка-
ми 24. 

Робота гвинтового висівного апарата точного 
висіву насіння здійснюється наступним чином. 

Сівалку заводять в загінку, насіння засипають 
в насіннєвий бункер 4 і здійснюють технологічний 
процес сівби. Привід від опорно-привідного колеса 
27 передається через передачу на вал 13 і диск 23 
з еластичними лопатками. Насінини 18 заповню-
ють отвори 15 насіннєвловлювача 14 коли вони 

знаходяться в зоні кута  сектора 7 і обертаючись, 
переміщуються між диском 14 і опорним диском 
16. При цьому насінина 18, яка розміщена в комір-
ці самого крайнього отвору 15 по радіусу r, співпа-
дає з ним вона вилітає в зону гвинта 19, яким ви-
штовхується в насіннєпровід і далі в сошник 22 і 
грунт. Пригортання грунту здійснюється загорта-
чами 25 і 26 і ущільнюється опорно-ущільнюючим 
колесом 27. 

До переваг запропонованого гвинтового висів-
ного апарату точного висіву насіння відноситься 
зменшення його маси і розмірів, розширення тех-
нологічних можливостей сівалки, що дозволить 
висівати культури: горох, кукурудзу, буряки столо-
ві, цукрові, кормові, боби та інше однією сівалкою, 
при цьому витрати насіння зменшуються в 2 рази, 
а врожайність підвищується на 12...18%. 
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