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Зберігання 
та переробка 
продукції

ДОСліДжеННЯ АеРОДИНАМіЧНИХ 
влАСТИвОСТей НАСіННЯ 
ОлійНИХ КУльТУР

Мета. визначити аеродинамічні властивості 
насіння олійних культур сортів селекції 
інституту олійних культур НААН з метою 
інтенсифікації процесів їх очищення 
та розділення. Методи. Дослідження 
проводили в лабораторних умовах 
з використанням загальноприйнятих 
методик, в основу яких покладені методи 
фізичного моделювання та математичної 
статистики. Результати. виявлено 
особливість зміни кута нахилу прямої 
лінії тренда залежності швидкості 
витання від геометричних параметрів 
насіння олійних культур, що пояснюється, 
насамперед їх формою. Висновки. Отримано 
залежності швидкостей витання від 
геометричних параметрів насіння 
олійних культур, з яких установлено, що 
зі збільшенням геометричних розмірів 
насіння швидкість їх витання збільшується 
лінійно для кожної культури.
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Фізико-механічні властивості насіння є 
важливими показниками, які слід врахову-
вати у його післязбиральній обробці, адже 
практично все насіння зазнає механічного 
впливу: руйнуванню, перемішуванню, тран-
спортуванню та ін. [1 – 3]. Проектування та 
розрахунок обладнання для здійснення тех-
нологічних операцій неможливі без знан-
ня властивостей матеріалів, що обробля-
ються. Аеродинамічні властивості насіння 
потрібно знати для формування моделей 
та емпіричних математичних залежностей, 

для встановлення оптимальних і раціональ-
них параметрів робочих органів, що ви-
користовуються у технологічних процесах 
очищення і розділення насіннєвого мате-
ріалу [4 – 5]. 

аналіз останніх досліджень і публі
кацій. Визначенню властивостей олійних 
культур присвячено роботи багатьох до-
слідників [6 – 11]. Відомі в літературі дані 
щодо фізико-механічних і технологічних 
властивостей дають загальну характеристи-
ку, яку доцільно використовувати під час 
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розробки типових моделей процесів сушін-
ня та післязбиральної обробки насіння.

Мета досліджень — визначити аеро-
динамічні властивості насіння олійних 
культур (льону Світлозір, рижію Престиж, 
ріпаку Легіон, гірчиці Тавричанка, сої Дені, 
соняшнику Надійний) з метою інтенсифікації 
процесів їх очищення та розділення.

Матеріали та методи. Геометричні пара-
метри і фізико-механічні властивості визна-
чають аеродинаміку насіння в повітряному 
потоці. Під час руху повітря через шари 
олійного насіння у процесі технологічної об-
робки (очищення, теплової сушки, активно-
го вентилювання та ін.) «поведінка» насіння 
визначається швидкістю руху повітря. За 
його невеликих швидкостей насіння збері-
гає властивості шару, а повітря проходить 
через його пори. Збільшення швидкості руху 
повітря призводить до того, що насіння, за-
лишаючись у шарі, починає переміщатися 
одне відносно одного. Концентрація насіння 
в шарі різко зменшується, а об’єм шару 
зростає. Виникає псевдозрідження, потім — 
псевдокипіння, коли опір повітряного потоку 
стає близьким за величиною до ваги тіл. 

Швидкість потоку газу або повітря, за якої 
частинки сипучого матеріалу перебувають 
у підвішеному стані, є швидкістю його ви-
тання. На випробувальній установці вимі-
ряно швидкості витання олійного насіння.

Схему установки наведено на рис. 1. На 
станині 1 жорстко встановлено вертикальну 
стійку 2 і повітродувну машину 3 з регу-
льованою частотою обертання крильчатки 
(за допомогою ЛАТРа змінюється частота 
обертання двигуна). Гофрошланг 4 з’єд-
нує повітродувну машину і вертикальну 
трубу 5, у нижній частині якої встановле-
но сітку 6. Швидкість повітря вимірюється 
чашковим анемометром 7, висота підйому 
частинок — шкалою 8. На сітці вертикаль-
ної труби містився шар насіння товщиною 
3 – 5 мм. Після включення електродвигуна 
повітродувної машини частота обертання 
ротора плавно підвищувалася. Швидкість 
витання визначали за висотою підйому час-
тинок. Коли приблизно 50% частинок шару 
піднімалися в просторі труби, зчитувалися 
показання анемометра. Досліджували різні 
фракції попередньо розділеного за розмі-
рами матеріалу.

Об’єктом досліджень було насіння олій-
них культур селекції інституту олійних куль-
тур НААН (м. Запоріжжя): льону Світлозір, 
рижію Престиж, ріпаку Легіон, гірчиці 
Тавричанка, сої Дені, соняшнику Надійний. 

Результати досліджень. Аеродинаміку 
насіння в повітряному потоці досліджува-
ли для різних фракцій попередньо розді-
леного за розмірами матеріалу. На рис. 2  
наведено лінії тренду, які максимально 
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Рис. 2. Залежність швидкості витання від 
геометричних параметрів насіння олійних 
культур: — льон Світлозір;  — рижій 
Престиж;  — ріпак легіон;  — гірчиця 
Тавричанка;  — соя Дені;  — соняшник 
Надійний
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Рис. 1. Принципова схема установки визна-
чення швидкостей витання часток: 1 — 
станина; 2 — стійка; 3 — повітродувна машина; 
4 — гофрошланг; 5 — труба; 6 — сітка; 7 — 
анемометр чашковий; 8 — шкала
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точно (коефіцієнт детермінації становить 
R2=0,94 – 0,97) описують експериментальні 
залежності швидкостей витання від геоме-
тричних параметрів насіння:

•  льон Світлозір
 Va = 2,4085 De + 2,9388 (R² = 0,9916); (1)

•  рижій Престиж
 Va = 3,0598 De + 3,0549 (R² = 0,9969); (2)

•  ріпак Легіон
 Va = 2,7271 De + 3,7796 (R² = 0,9874); (3)

•  гірчиця Тавричанка
 Va = 1,8798 De + 3,6221 (R² = 0,9975); (4)

•  соя Дені
 Va = 1,9247 De + 1,0544 (R² = 0,9934); (5)

•  соняшник Надійний
 Va = 3,405 De  –  10,548 (R² = 0,9991), (6)
де D

e
 — ефективний діаметр, мм; V

a
 — 

швидкість витання, м/с.
Аналіз графіків свідчить, що зі збільшен-

ням геометричних розмірів насіння швид-
кість їх витання зростає лінійно для кожної 
олійної культури.

У результаті досліджень виявлено осо-
бливість зміни кута нахилу прямої лінії 
тренду залежності швидкості витання від 
геометричних параметрів насіння олійних 
культур, що пояснюється, насамперед, їх 
формою.

Аеродинаміка насіння олійних культур 
(льону Світлозір, рижію Престиж, ріпаку 
Легіон, гірчиці Тавричанка, сої Дені, соняш-
нику Надійний) у повітряному потоці до-
сліджували для різних фракцій попередньо 
розділеного за розмірами матеріалу. 

У результаті досліджень отримано залеж-
ності швидкостей витання від геометрич-
них параметрів насіння, з яких установлено, 
що зі збільшенням геометричних розмірів 
насіння швидкість їх витання збільшується 
лінійно для кожної олійної культури.
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