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СЕТВЕНИ АПАРАТИ ПНЕУМАТСКИХ СЕЈАЛИЦА
ЗА ПРЕЦИЗНУ СЕТВУ ОКОПАВИНА – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Резиме: У раду су приказани технички показатељи сетвених апарата који
значајно утиче на квалитет сетве. Зато је избор типа пнеуматске сејалице
значајан, при чему је битно анализирати и сетвени апарат, посебно транспорт
зрна и начин одстрањивања вишка семена са сетвених плоча, прецизност
међусетвеног растојања односно норму сетве, и дубину улагања семена у
земљиште. Сви ови показатељи су у тесној вези са главном одликом пнеуматске
сејалице која се односи на то да ли је сејалица базирана на концепту надпритиска
или подпритиска. Циљ овог рада је да анализира постојећа решења сетвених
апарата, и да укаже на њихове карактеристике односно предности и недостатке
сходно постављеним агротехничким захтевима.
Кључне речи: пнеуматска сејалица, сетвени апарат, квалитет рада,
међусeтвено растојање, семе.
1. УВОД
Кључни агрономски фактори који утичу на клијање семена и на адекватан развој
биљака су правилан одабир културе у односу на поднебље и тип земљишта на коме
се врши сетва, начин припреме земљишта пре сетве, правилан одабир семена у
смислу физичких, механичких и биолошких карактеристика, дубина сетве као
одабир термина и услова сетве.
Процес рада сејалица може се посматрати кроз следеће фазе:
1. припрема/равнање површина,
2. консолидација површине предсабијањем,
3. отварање браздице, спуштање семена у браздицу и њено затварање,
4. сабијање земљишта око семена.
Код већине решења сејалица ове фазе се делимично преклапају или обављају
истовремено. Међу свим механичким склоповима сејалице који обезбеђују
извршење одређене фазе сетве, највећи степен динамичности поседује сетвени
апарат помоћу кога се регулише распоред семена у реду и испуштање семена у
земљиште. Како је ово и најодговорнији машински склоп сејалице, постоји велики
број решења који у комбинацији са ваздушном струјом обезбеђују одговарајући
квалитет сетве.

Пред сетвени апарат се постављају три кључна захтева у процесу сетве:
- обезбеђивање универзалности сејалице у смислу могућности сетве семена
различитих димензија и различитих култура,
- што прецизније растојање и распоред семена по парцели,
- да не оштећује семе.
Равномеран распоред биљака по парцели омогућује биљкама и равноправну
доступност ресурса која са собом повлачи равномеран развој и принос по целој
површини парцеле. Кључан предуслов за остваривање овог циља је улагање семена
у тло на подједнаком, прописаном, растојању између семена унутар реда. Такође,
пред сетвени апарат се поставља веома тежак захтев уколико је потребна сетва са
паралелограмским распоредом семена, јер тада треба ускладити рад сетвених
апарата на сејалици независно од секције до секције.
Од начина и интезитета контакта семена и земљишта зависи брзина клијања која
касније утиче на отпорност и развој биљке. Добро утиснуто семе у земљиште
лакше долази до влаге и хранива, те брже клија и развија коренов систем који
утиче на каснију стабилност, отпорност и развој биљке. Препоручена дубина сетве
за кукуруз је 6-8cm, a зa конопљу и сунцокрет 4-7cm.
Оштећење семена могуће је током пута које семе прелази од резервоара на
сејалици до саме браздице. Иако нису честа појава, оштећења у виду ломова и
нагњечења су ипак могућа, углавном због механичког контакта семена са бројним
елементима система сетвеног апарата.

Сл. 1 Структурни дијаграм пнеуматског сетвеног апарата
Сетвени апарат преузима семе из резервоара и полаже/улаже га у браздицу
формирану у земљишту. Сходно наведеним захтевима које мора да испуни, сетвени
апарат се састоји из три функционална склопа, како је и приказано сликом 1, од
којих зависи квалитет сетве:
сетвене плоче која је преносник и дистрибутер семена од момента
преузимања из резервоара до његовог избацивања у тло,
скидача (стругача, издувача) вишка семена са сетвене плоче који уклања
вишак семена уколико је сетвена плоча преузела из резервоара неколико
зрна у један свој отвор тако да у отвору остане само једно зрно, и
избацивача семена који је задужен да у одређеном моменту избаци семе из
отвора, уколико је семе заглављено.

Ваздушна струја подпритисног или надпритисног типа је неопходна у остваривању
улога сетвеног апарата за приљубљивање зрна, ношење или одстрањивљње вишка
зрна (при надпритиску).
2. ДИСКУСИЈА
У табели 1 је приказана упоредна анализа пнеуматских сејалица са подпритиском и
надпритиском. Поређење је извршено у категоријама типа ваздушне струје, типа
погона преносника, облика преносника, начина одстрањивања вишка семена и
начина улагања семена у браздицу.
Таб. 1. Преглед главних одлика сетвених апарата са расположивим варијантама
изведби
ПНЕУМАТСКА СЕЈАЛИЦА
ПОДПРИТИСАК
НАДПРИТИСАК
ваздушна струја
подпритисак
надпритисак
погон преносника семена
ланчаник
ланчаник
карданско вратило
преносник семена
сетвена плоча
сетвени точак
(отвори по неком од унутрашњих
(рупе по спољашњем обиму)
обима)
одстрањивање вишка семена са преносника семена
механички стругач
издувна млазница
улагање семена у браздицу
механички избацивач +
слободни пад за „ниске“ сетвене апарате, или
цевасте вођице за „високе“ сетвене апарате

2.1. Пнеуматске сејалице са подпритиском
Сетвени апарати пнеуматских сејалица вакуумског типа користе ваздушну струју у
којој влада подпритисак. Улога ове ваздушне струје је да усисним ефектом
„налепи“ семе за отворе на сетвеној плочи дуж целе површине сетвене плоче која је
изложена дејству ваздушног подпритиска. Сетвене плоче су облика танког диска
код којих се по неком унутрашњем обиму налазе једна или више ниски кружних
отвора које морају бити мањег промера него што је минимални пречник семена
културе која се сеје. Сетвена плоча попут преграде фиктивно дели сетвени апарат
на две секције. У једној секцији је довод ваздуха мањег притиска од атмосферског
те се у овом делу ствара ваккум, али не по целој површини сетвене плоче, јер у
доњем делу плоче, оном где испада семе, влада атмосферски притисак. У другу
секцију доводи се семе из резервоара, слика 2.

Сл. 2. Конструкција сетвених апарата вакуумских пнеуматских сејалица
Када отвор сетвене плоче наиђе у област са семеном, једна или више семенки се
„залепе“ за отвор сетвене плоче под дејством вакуума из суседне секције сетвеног
апарата. Семе не може проћи кроз ове отворе јер је већег пречника од самих
отвора, али се зато различите сетвене плоче морају мењати за сваку биљну врсту
понаособ, табела 2. Вакуум мора да буде толики да се постигне држање зрна на
отвору, да се савлада трење зрна у маси зрна и да се постигне максимално убрзање
зрна до обимне брзине коју има сетвена плоча. Потребна вредност ваздушне струје
зависи од масе зрна, од распореда отвора на плочи (удаљеност од осе), од угаоне
брзине плоче, итд. Уколико се налепе две или више семенки на једном отвору, онда
механички скидач скида вишак семенки, док само једна наставља своје кружно
кретање са сетвеном плочом док не наиђе на избацивач односно на област у којој
влада атмосферски притисак. Тада на семе делује само сила гравитације и семе
слободно пада и доспева у отворену браздицу у земљишту. Међусетвено растојање
зрна у реду зависи од: броја захтеваних зрна по m2 (норна сетве), одабране сетвене
плоче и од преносног односа од точка сејалице до сетвене плоче. Размак између
зрна у реду одређује се и на основу биолошког захтева одређеног хибрида. Број
посејаних зрна треба да је већи за 10-12% од жељеног броја изниклих биљака.

Таб. 2 Tипови сетвених плоча код пнеуматских сејалица OLT-PSK [8]
Пречник
Размак
Број отвора
Редни број
отвора у
Биљна врста
зрна у
на плочи
mm
реду у cm
1.
18
2,1
шећерна репа
16-37
3,5
сунцокрет
2.
22
5,5
кукуруз
13-30
3.
27
5,5
кукуруз
10,5-14,5
4.
31
2,1
шећерна репа
9-21,5
5.
33
5,5
кукуруз
9-12
6.
48
2,1
шећерна репа
6-10,5
7.
48
1,0
поврће
1,75
6-10,5
3,50
соја
8.
70
1,0
1,75
поврће
4-7
2,1
9.
100
1,0
1,75
поврће
3-5
10.
120
4,5
соја
2,5-5,5
11.
слепа плоча - за посебне намене

Сетвена плоча при раду ротира у смеру ротирајућих ослоних и погонских точкова,
а број обртаја се подешава променом преносног односа. Код припреме сејалице
најважније је извршити правилан избор сетвене плоче са одговарајућим бројем
отвора на одговарајућем полупречнику од осе обртања и пречником отвора на
истој у зависности од врсте културе и крупноће зрна и жељеног растојања зрна у
реду. За одређивање правилног односа између крупноће и облика семена и
величине отвора на сетвеној плочи, најпоузданије је да се изврши сетвена проба. За
оријентациони избор сетвених плоча најбоље је изабрати из семена најкрупније
зрно. Постављањем семена у отвор сетвене плоче оно не сме бити ни сувише
лабаво нити сувише стиснуто. Сетвена проба се врши када је сејалица у
транспортном положају. Прво се утврди преносни однос, тј. колико се сетвена
плоча окрене за један пун обртај точка сејалице. На основу тога, окретањем точка
сејалице 10 или 20 пута треба да се добије број исејаних зрна семена кукуруза
колико се сетвена плоча окренула помножено са бројем отвора на сетвеној плочи.
Уколико у проби добијемо већи или мањи број зрна треба пробу поновити са
другом сетвеном плочом са већим или мањим отворима све док се не добије
приближно тачан број исејаних зрна. Уз сејалицу са сетвеном плочом у облику

диска може да се монтира више типова плоча са пречником отвора од 1 до 5,5mm,
бројем отвора од 18 до 12 за разне врсте култура, што је и приказано у табели 2 за
сејалицу OLT-PSK . Пре сетве треба преконтролисати и исправност скидача вишка
зрна и избацивача, слика 3. Брисач (скидач) мора целом површином налегати на
површину сетвене плоче. Неисправан брисач и избацивач семена могу бити узрок
лоше сетве и поред доброг избора сетвене плоче.

а)

б)
Сл. 3. а) избацивач (1); б) скидач (2) на типу сејалице AMAZONE

Сетвене плоче су кружног облика, са или без озубљења за погон по ободу и са
једним или више кружних редова отвора еквидистантно распоређених дуж неког
унутрашњег обима плоче. Сетвена плоча са озубљењем произвођача AMAZONЕ
приказана је на слици 4.

Сл. 4. Високопрецизна сетвена плоча AMAZONE [31]

Нешто сложеније изведбе је сетвени апарат у облику вертикалног диска или точка,
слика 5. Диск са једне стране има на ободу отворе мање од зрна, а са друге стране
има преграде (исти број колико и отвора). Зрно из кутије пада у кућиште и долази
на отворе где се под дејством усисне ваздушне струје по једно зрно налепи уз сваки
отвор и подиже. На месту престанка усисне ваздушне струје зрно се одваја од
отвора и пада у одговарајућу преграду која га ротирањем носи до најнижег дела
кућишта и кроз отвор спушта у отворену браздицу.

Сл. 5. Сетвена плоча пнеуматске сејалице са надпритиском Hassia Exaktamat [8]
Сетвене плоче McConnel, слика 6, су тако конструисане да диск сакупља семе
преко доњег жлеба за семе. Нагомилано семе у сваком сегменту је прилепљено за
диск у току његове ротације захваљујући вакууму који може бити регулисан за
различите врсте семена. Затим скидач одбаацује вишак семена, а када семе
ротацијом са сетвеним диском достигне најнижу тачку бива испуштено у
земљиште. Постоји следећи избор дискова:
- D1M поседује 18 отвора пречника 4,5mm за сетву крупног семена, на пример
кукуруза;
- D2M поседује 24 отвора пречника 4mm поново за сетву крупног семена попут
пасуља и кукуруза;
- D3M поседује 24 отвора пречника 3mm за семена величине 3-5mm;
- D4M поседује 24 отвора за мања семена 2-5mm за шећерну репу;
- D5M поседује 24 отвора пречника отвора 1-2mm за мало калибрирано семе.

Сл. 6. Сетвена плоча пнеуматске сејалице са надпритиском McConnel [32]

Сетвени апарат вакуумских сејалица избацује семе с мале висине око 4-5cm, па
постоји мала могућност да се откотрља што доприноси прецизности, али насупрот
томе мала је сила утискивања, слика 7а. Овај проблем отклоњен је код појединих
модела овог типа сејалица тако што је сетвени апарат монтиран на већој висини
изнад земље, а само зрневље се са сетвене плоче спроводи до тла посредством
цевасте вођице, слика 7б, кроз коју семе такође слободно пада. На овај начин
постиже се већа сила удара семена у земљиште, али истовремено се и смањује
прецизност међусетвеног растојања, јер дужи пут семена од апарата до тла значи и
сразмерно мању прецизност међусетвеног растојања као и могућност оштећења
зрна.

а)

б)

Сл. 7. Положај сетвеног апарата: а) “ниски“ (модел SARA); б) „високи“ (модел
MONICA)
Пнеуматске сејалице са централним сетвеним апаратом расподељују семе у већи
број редова, обично 6 (слика 8). На пример код сејалица са сетвеним апаратом у
облику хоризонталног цилиндра или добоша издвајање семена из масе, транспорт
кроз сетвене цеви се врши деловањем потисне радијалне струје коју ствара
вентилатор. Довод зрна из сандука се врши под деловањем гравитације (маса зрна),
али уз помоћ слабе ваздушне струје.
Са унутрашње стране обода цилиндра су изведене ћелије за семе са малим
отворима у више редова. За сетву разних култура користе се цилиндри са
различитим бројем редова и ћелија у реду, као и различитим померајем ћелија. Под
деловањем ваздушне струје по једна семенка улази у ћелију и приљубљује се уз
отвор. Ротирањем цилиндра ћелије долазе до чистача у облику четки које враћају
натраг вишак семена уколико постоји. Са горње спољашње стране цилиндра су
постављени гумени ваљчићи (има их колико и редова) који наиласком ћелија са
зрном затворе отвор са спољашње стране, тиме ослаби ваздушна струја те се зрно
одваја и пада у сетвене цеви које их спроводе до улагача.

Сл. 8. Шема пнеуматске сејалице са централним сетвеним апаратом: 1 - добош за
семе; 2 - дискосни раоници; 3 - точак сејалице; 4 - зупчасти пренос; 5 - вентилатор;
6 - карданско вратило; 7 - проводне цеви; 8 - довод семена из сандука; 9 - сандук за
семе; 10 - гумени точкови; 11 - спољња цев за изједначавање притиска; 12 дискосни затварачи браздица; 13 - притисни точак, 14 - четке за одстрањивање
вишка семена
Приликом испитивања прецизности вакуумског типа пнеуматске сејалице
AMAZONE тестирање је вршено при радној брзини сејалице од 9km/h. Коришћено
је семе кукуруза, сорта Aura. На узорку од 450 зрна 447 је посејано у опсегу од 100
до 200m, 2 зрна су била испод овог опсега (вишеструкост семена), а само једно
зрно je посејано изнад овог опсега (изостављање зрна). Процентуално, 99,3%
семена посејано је приближно оптимално, индекс вишеструкости износио је 0,4%, а
индекс изостављања семена 0,2% процента. У овом експерименту одабрано је да
прописано растојање између семена буде 150,7mm (област А, слика 9) a стандардно
одступање 16,9mm (област s, слика 9). На слици 9 је приказана расподела остварене
прецизности сетве, одакле се јасно очитава да је највећи број зрна посејан управо
на захтеваном растојању (око 21%).

Сл. 9. Испитивање прецизности сејалице АМАZONE [31]

2.2. Пнеуматске сејалице са надпритиском
Код пнеуматских сејалица са надпритиском ваздушна струја се користи искључиво
за избацивање вишка семена са отвора на ободу сетвених точкова, па се може рећи
да ваздушна струја преузима улогу коју има механички скидач код вакуумских
сејалица. Конусно профилисани отвори по ободу пуне се семеном при проласку
кроз зону са семеном. Вишак семена у одељцима се издувава помоћу струје ваздуха
из млазнице конструкционо смештене на месту на коме точак већ носи преузето
семе, тако да само једно зрно семена преостаје на дну конусног одељка, слика 10, и
овде се задржава док одељак не доспе до тачке где се семе испушта у земљиште.
Избачена семена из одељака опет падају у испуст резервоара за зрно. Ротирајући
механички избацивач осигурава да сво семе које је било заглављено у конусу буде
избачено у правом тренутку.

Сл.10. Конструкција сетвеног апарата компресорске пнеуматске сејалице
AEROMAT Kongskilde [33]
Саме сетвене плоче код сејалица са надпритиском су веће дебљине, те је
адекватнији назив сетвени точак, слика 11, уместо сетвена плоча. Отвори за семе
су постављени на точак чеоно, по спољашњем ободу сетвеног точка. Млазница је
смештена поред резервоара за зрно. Направљена је од пластичне масе, једноставне
је израде и лако измењива односно прилагодљива култури и врсти семена.
Профилисана је тако да се ваздушна струја под натпритиском дели на неколико
мањих струја у сврху лакшег избацивања семена из одељака точка. Како је на дну
конусног одељка одговарајући профилисани процеп, по једно зрно се увек налази

у њему, слика 11, и остаје на сетвеном точку све докле га избацивач не избаци из
зазора и препусти слободном паду.

Сл. 11. Сетвени точак и одстрањивање вишка семена из купастих рупа помоћу
ваздушне млазнице
Избацивач треба правилно подесити да би се избегло ломљење и цепање семена.
Уколико пак нека семенка остане заглављена у отвору сетвеног точка онда се
нарушава норма сетве и само међусетвено растојање. До нарушавања норме сетве
може доћи и уколико је млазница блокирана. Свакако, пошто се број посејаних
зрна аутоматски прати, одступање неке од секција од норме сетве јасан је знак о
неправилности рада сетвеног апарата. Међутим, и запрљаност оптичког сензора
који прати број посејаних зрна такође може проузроковати погрешно индуковање
норме иако сетвени апарат функционише беспрекорно.
Због сталне ваздушне струје надпритиска потребно је обезбедити одвод ваздуха
односно одушак из сетвеног апарата. Ово је омогућено посредством подесивог
вентилационог отвора при врху резервоара за зрно. Под условом да је позната
тежина хиљаду зрна (TKG – thousand grain weight), вентилациони отвор при сејању
кукуруза се може подесити на начин како је приказано на слици 12.

Сл.12. Подешавање вентилације: TKG 180-300: подешавање на „2“, TKG 300-400:
подешавање на „4“ - затворено [33]
У случају индиковања повећане норме сетве од прописане, потребно је отворити
вентилациони отвор, док је при мањој норми од прописане потребно вентилациони
отвор смањити. Уколико је непозната маса 1000 зрна изброји се и измери одрећен
број зрна, а затим се та маса пропорционално сведе на 1000 зрна. У циљу
правилног функционисања вентилације за време сетве, оператер мора бити сигуран
да је поклопац резервоара за зрно исправно затворен. Резервоар за зрно је
опремљен и мешачем који функционише по принципу екцентричне осовине

спрегнуте за гумени точак утискивача зрна у тло. Такође, на доњем делу испуста
резервоара налази се поклопац чијим уклањањем се резервоар потпуно празни што
је препоручено стање приликом транспорта сејалице.
Један од могућих праваца развоја сетвених апарата пнеуматских сејалица могао би
бити аутоматизација сетвене плоче, посебно код вакуумских сејалица, чиме би се
поједноставила сама конструкција сејалице, смањила њихова робусност, и
омогућило електронско управљање и мониторинг сетве. По овом могућем решењу
сетвене плоче не би остваривале своје обртно кретање посредством гломазних и
компликованих механичких преносника, већ једноставно помоћу електромотора
или хидромотора. Брзина кретања трактора би се мерила помоћу индуктивног
близинског давача постављеног при точку сејалице на основу чијег сигнала, те
одговарајућег алгоритма и жељеног међусетвеног растојања би програмабилни
логички контролер (PLC) управљао брзином обртања мотора те следствено и самом
сетвеном плочом. Проблем у реализацији ове идеје с аспекта коришћења
електромотора могла би представљати његова немогућност да савлада отпоре
односно оствари жељени обртни момент. Хидромотор пак не би имао проблем
овакве врсте, али би с његовог аспекта проблем могли да представљају велико
време одзива, и скупа и робусна хидраулична инсталација. Даља истраживања
треба усмерити ка испитивању обртних момената сетвених плоча ради
омогућавања потпуне аутоматизације њиховог рада. До сада се електронски
контролише норма сетве, посејана површина и рад сетвеног апарата у смислу да ли
избацује семе по задатој фреквенцији, слика 13. Контролисање функција сејалица и
параметара сетве, за сада се своди на мониторинг сетве, без могућности директног
регулисања процеса рада у току саме сетве.

Сл. 13. Мониторинг сетве
3. ЗАКЉУЧАК
Најважнији аспекти који се мере и оцењују код сетвених апарата су: уједначеност
између појединих семена и биљака, брзина трактора при сетви и учинак,
поузданост рада и потребно одржавање.Пошто пнеуматске сејалице за окопавине
поседују десетине решења и варијација како у погледу изведби тако и у погледу
опреме, немогуће је дати универзално упутство за избор сејалице. То исто се може
закључити и за сетвене апарате као један од кључних склопова сејалица.

Развој сетвених апарата треба наставити кроз развој и примену сетвених плоча и
точкова различитих изведби од лакших материјала, уз оптимизацију како облика,
броја и величина отвора за приљубљивање зрна тако и кроз оптимизацију ваздушне
струје која обезбеђује лепљење зрна. Такође, већа примена мониторинг система
помогло би да се сетва обави без губитака, односно према утврђеној норми сетве
због могућности да руковаоц прати рад сваког сетвеног апарата.
Велики напредак који би побољшао рад и функционалност постојећих сетвених
апарата и самих сејалица односи се на калибрацију семена која мора бити
остварена применом законских прописана и одговарајућих стандарда. Овде долази
до изражаја опште познато уверење да униформисање објекта и процеса потпомаже
њихово механизовање, и посебно њихову аутоматизацију. Калибрација семена би,
иначе, значајно допринела већем коришћењу пнеуматских сејалица на бази
ваккума којима је за сада неуједначеност величине и облика семена велика
препрека у експлоатацији.
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SEEDING ELEMENTS OF PNEUMATIC SОWING MACHINES
FOR PRECISION SAWING – CONDITION AND PERSPECTIVE
Summary: Techicals parametars according precision sawing can reflect for quality of
sawing as well germination of seed. That is reason choose of seed machine is very
important. Especially, it is most important choose of pneumatic system and seeding
element which main characteristic is way for excluding of seeds from seed plates,
precision of seeding distance and depth of seed input in soil. All of those indices are in
the relationship with pneumatic system of machine which is based on vacuum or
overinflate. The aim of this paper is showing the most part available solution of seeding
elements and showing theirs main characteristics with adventures and infirmities
according request and reversion of yield.
Key words: pneumatic seed machine, seeding element, work quality, seeding distance,
seed.

