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Встановлено особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумі-

шей в режимах їх очищення – сортування – калібрування. Не виявлено достовірного прямолінійного 

зв’язку між фракціями та схожістю насіння гібридів кукурудзи. Тому сепарувати таке насіння  

рекомендовано лише у режимі очищення і видалення легковагих домішок. 
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У  ході збирання і післязбиральної обробки зерно являє собою багатокомпонентну  

суміш, яка, крім  зерна основної культури, містить різні домішки – сміття органічного і міне-

рального походження, насіння бур’янів й інших культурних рослин, окремі його частинки  

тощо. Тому після збирання зернову масу обов'язково сепарують, тобто механічним  спосо-

бом  видаляють зайві  компоненти. З очищеного таким чином зерна можна сформувати  різні 

за розміром, масою 1000 насінин, питомою масою та якістю фракції насіння.   

Сепарують насіння різними способами – це просіювання на ситах і трієрних поверх-

нях, обробка на гравітаційних столах, електромагнітних і оптичних сепараторах, у повітря-

ному потоці. Останній спосіб являє собою так зване аеродинамічне сепарування, коли поділ 

на фракції йде за аеродинамічними властивостями окремих компонентів зернової маси; 

застосовують його переважно для очищення і виокремлення із багатокомпонентної суміші 

легковагих складових [1–4]. Для одержання найбільш повноцінних фракцій насіння останнім 

часом також рекомендують проводити аеродинамічне сортування-калібрування одноком-

понентних насіннєвих сумішей. Однак особливості поділу такої суміші досліджено недо-

статньо і це питання надто суперечливе. Наприклад, виходячи з наших досліджень, вста-

новлено, що у процесі аеродинамічного сепарування важливу роль відіграє комплекс техні-

ко-технологічних ознак:  форма, крупність, маса 1000 насінин, питома маса насінини й особ-

ливості її зовнішньої поверхні [5]. Ефективність аеродинамічного сепарування може певною 

мірою різнитись залежно від фізико-механічних та сортових властивостей насіння різних 

культур. 

Мета роботи – з'ясування особливостей аеродинамічного сортування-калібрування   

зернової маси кукурудзи та визначення його впливу на вихід і якість насіння. 

Дослідження проводили з однокомпонентною сумішшю насіння гібридів кукурудзи, 

яку отримували шляхом очищення зернової маси на кукурудзообробному заводі. Для дослід-

жень використовували насіння гібридів кукурудзи селекції  ДУ Інститут сільського госпо-

дарства степової зони: Ушицький 167 СВ, П’ятихатський 270 СВ, Борозенський 277 МВ, 

Солонянський 298 СВ, Збруч. Процес аеродинамічного сепарування-калібрування  насіння 

моделювали на лабораторному класифікаторі КСП-1, який був обладнаний аспіратором.  

Швидкість  повітряного  потоку можна було регулювати [5]; у дослідах  вона становила 10–

15 м/сек, маса наважки насіння – 50 г, тривалість сепарування – 5 хв. У ході сепарування 

відбирали 3 фракції – легку, середню та важку – з різним виходом  насіння і масою 1000 

насінин. У лабораторних умовах визначали якість насіння: схожість, силу росту за «холод-

ним» тестом, масу 1000 насінин, питому масу, об’єм, лінійний розмір за чинними методи-

ками [6–8]. Схожість додатково встановлювали у польових умовах за методикою проведення 

польових дослідів з кукурудзою [9]. 

Дослідження показали, що якість фракцій, отриманих  шляхом аеродинамічного сепа-

рування-калібрування, була неоднакова і залежала від гібрида, тобто результати впливу  
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даного способу дещо різнилися. Лише при сепаруванні насіння гібрида Ушицький 167 СВ 

отримували важку фракцію з вищою схожістю  порівняно з легкою (табл. 1). У решти гібри-

дів перевага однієї фракції порівняно з іншими була нестабільною і змінювалась  залежно від 

умов проростання насіння. 
 

1. Схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від фракцій, отриманих 

 при аеродинамічному сепаруванні (2014–2015 рр.) 
 

Гібрид 

Схожість, %  

стандарт-метод «холодний» тест польова 

1*
 

2**
 

1 2 1 2 

Ушицький 167 СВ 96 98 95 97 77 81 

П’ятихатський 270 СВ 92 92 82 75 71 72 

Борозенський 277 МВ 97 96 60 64 72 71 

Солонянський 298 СВ 98 99 87 90 82 80 

Збруч 93 98 89 84 64 57 

     НІР 0,5, % 2,8–3,6 
 

*
 Легка фракція.  ** Важка фракція. 

 

 Для стабілізації  аеродинамічного  поділу однокомпонентної суміші насіння рекомен-

довано попередньо сепарувати її на ситах, а потім  додатково вести обробку вже на основі 

більш вирівняної фракції [1]. Тому в наших дослідах однокомпонентну суміш насіння   

кукурудзи сепарували на ситах з отворами 7–9 мм і  отримували дві фракції (схід та прохід),   

кожну з них обробляли у потоці повітря. Результати досліду знову були близькі до поперед-

ніх  даних; лише схожість насіння гібрида Ушицький 167 СВ закономірно підвищувалась на 

3–6 %  в напрямку від легкої до важкої фракції (табл. 2). Для інших гібридів такої законо-

мірності не встановлено; польова схожість коливалась незалежно від фракції, сформованої за 

аеродинамічними властивостями насіння. Набагато більший був вплив сепарування на ситах 

за  шириною насінини, схожість насіння – схід  з сита Ø 7–9 мм  була на 6–15 % вища порів-

няно з фракцією прохід  із сита Ø 7–9 мм.  
 

2. Польова схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від фракцій, отриманих 

 при сепаруванні на ситах і в аеродинамічному  потоці, % (2014–2015 рр.) 
 

Гібрид 
Сито Ø 7–9 мм, схід Сито Ø 7–9 мм, прохід 

1
* 

2
** 

3
*** 

1 2 3 

Ушицький 167 СВ 81 83 84 72 75 78 

П’ятихатський 270 СВ 77 77 77 65 62 67 

Збруч 64 64 61 55 54 53 

НІР 0,5, % 2,1–2,7 
 

 

                        *
 Легка фракція.  ** Середня фракція.  ***  Важка фракція. 

 

Отже, аеродинамічне сепарування є нестабільним процесом і не завжди забезпечує 

ефективний поділ однокомпонентної  суміші насіння на фракції в режимі сортування-каліб-

рування. Для виявлення ознак нестабільності проведене теоретичне дослідження даного  

способу. Встановлено, що його ефективність базується на взаємодії повітряного потоку та 

аеродинамічних властивостях насіння. Перебуваючи в повітряному потоці, насіння зазнає 

певного тиску (R) залежно від його форми, розміру і особливостей зовнішньої поверхні, його 

показники можливо встановити за наступною формулою: 
 

                                                                    R = KFpV
2
,  де                                                           (1) 

 

К – коефіцієнт аеродинамічного опору (для кукурудзи 0,162–0,236); 

F – площа проекції насінини на поверхню, перпендикулярну повітряному потоку (міделевий 

перетин), м
2
; 
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p – густина повітря, кг/м
3
; 

V – швидкість руху повітря відносно насіння, м/сек. 
 

             На насінину діє сила тяжіння (G), яка суміщає масу (m) і швидкість прискорення 

вільного падіння (q), тобто: 

                                                                        G = mq                                                                     (2) 
 

Ефективність сепарування суміші насіння залежить і від напрямку повітряного пото-

ку, який може бути як висхідним, так і горизонтальним. У висхідному потоці можливі такі 

співвідношення: G>R – насіння рухається вниз; G<R – насіння  потрапляє назовні; G = R – 

насіння зависає. Швидкість повітря, при якій насіння зависає, є критичною, або швидкістю 

витання (С) і визначається за формулою: 
 

                                                                    С = 
KFp

G
                                                            (3) 

 

Тому для  забезпечення у висхідному потоці ефективного сепарування суміші насін-

ня, наприклад, на дві фракції зі швидкістю витання С1>С2, необхідно підібрати таку робочу 

швидкість повітряного потоку, яка відповідає співвідношенню: 
 

                                                                      С1>V>С2                                                  (4) 
 

При сепаруванні у горизонтальному повітряному потоці насіння рухається у напрямку 

рівнодіючої сил R і q, траєкторія такого руху має вигляд параболи. Насіння із напрямком 

рівнодіючої, близької до вертикалі, випадає із потоку на початку  руху, а з напрямком близь-

ким до горизонталі – дещо пізніше. Отже, при сепаруванні у горизонтальному повітряному 

потоці ефективність поділу суміші залежить від питомої парусності насінини: 
 

                                                                        G/KF                                                            (5) 
 

Враховуючи наведені закономірності (формули 1–5), можна пояснити нестабільність 

процесу аеродинамічного сепарування однокомпонентної суміші насіння. Така ситуація 

виникає через зміни показників, а саме показника F (міделевого перетину)  внаслідок різної 

орієнтації (положення) насінини у повітряному потоці та  її аеродинамічного опору – коефі-

цієнт K. Змінюється також концентрація насіння в межах повітряного потоку, швидкість і 

густина потоку повітря (показники V і p). 

Виявлені теоретичні закономірності аеродинамічного сепарування підтверджувались 

результатами експериментальних досліджень у середньому  відносно  всіх гібридів (табл. 3).  
 

3. Фізичні показники фракцій насіння гібридів кукурудзи, отриманих 

  в  процесі аеродинамічного сепарування  
 

Показник 
Фракції 

легка важка 

Лінійний розмір насінини, мм: 

                                                     довжина 

                                                     ширина 

                                                     товщина 

 

10,43 ± 0,20 

 8,85 ± 0,17 

 5,03 ± 0,19 

 

9,96 ± 0,27 

9,01 ± 0,17 

6,13 ± 0,27 

Співвідношення довжини, ширини, товщини 1,17:1:0,56 1,06:1:0,73 

Площа поверхні насінини, мм
2 

234,9 ± 9,30 251,5 ± 7,04 

Об’єм насінини, мм
3 

242,1 ± 8,41 275,1 ± 8,65 

Питома маса насінини, г/см
3 

1,25 ± 0,02 1,25 ± 0,02 

Питома поверхня насінини (S/V) 0,970 0,914 
  

                     Довірчий інтервал х ± ts(x). 
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На підставі наших досліджень встановлено, що фізичні показники гібридів кукурудзи 

змінювались по-різному залежно від фракції насіння. Параметри лінійного розміру насінини 

(довжина, ширина, товщина) були достовірно неоднаковими лише за довжиною і товщиною. 

Щодо розміру насіння, співвідношення параметрів становило для легкої фракції 1,17:1:0,56, а 

важкої 1,06:1:0,73, тобто перша фракція  переважно містила насіння довгастої пласкої фор-

ми, друга – округлої компактної, що певним чином  впливало на поділ зернової маси. 

Також насіння важкої фракції характеризувалось дещо більшою площею зовнішньої 

поверхні (на 16,6 мм
2
, або на 6,6 %) та об’ємом (на 33 мм

3
, або на 12,0 %) порівняно з лег-

кою. Але інші важливі техніко-технологічні ознаки аеродинамічного сепарування – питома 

поверхня, питома маса  (S/V)  за  значеннями були близькі  для різних фракцій насіння. Отже, 

поділ  на фракції більшою мірою базувався на лінійних розмірах, формі й об’ємі  насіння і 

меншою – на таких  його показниках, як питома поверхня і питома маса. 

Отримані результати досліджень підтверджувались і щодо окремих гібридів. Так, ана-

ліз показників фізико-механічних властивостей насіння, яке зазнавало аеродинамічного сепа-

рування, спростовує уявлення про те, що при поділі насіння формуються фракції, складові 

компоненти яких відмінні за питомою масою. Відповідно до результатів, отриманих експе-

риментальним шляхом, насіння легкої і важкої фракцій та контролю (не сепароване насіння) 

несуттєво  різнилося між собою за питомою масою, а за даними статистичної обробки  його 

показники були в межах довірчих інтервалів (табл. 4).  
 

4. Показники фізико-механічних властивостей насіння,  

отриманого за ознаками його парусності   
 

Гібрид Фракція 

Показники 

маса 1000 

насінин, г 

об’єм однієї  

насінини, мм
3 

питома маса, 

г/см
3 

Борозенський 277 МВ 
  легка 260,87 ±  6,81   205,65 ± 10,50 1,25 ± 0,01 

  важка 293,15 ±  5,49   229,85 ±  4,01 1,26 ± 0,02 

Солонянський 298 СВ 
  легка 296,45 ±  8,22   238,65 ±  5,75 1,24 ± 0,01 

  важка  344,67 ± 10,38   282,40 ± 13,66 1,22 ± 0,02 

П’ятихатський 270 СВ 
  легка  343,63 ±   5,05   269,60 ±  4,79 1,28 ± 0,02 

  важка  388,52 ±  7,30   302,32 ±  7,78 1,29 ± 0,02 

Збруч 
  легка  329,82 ±  9,82   269,48 ± 12,58 1,24 ± 0,02 

  важка 386,45 ± 15,65   317,60 ±  9,15 1,24 ± 0,02 
       

 Довірчий інтервал х ±  ts(x). 
 

 
Рис. Варіаційна крива аеродинамічного розподілу однокомпонентної суміші насіння. 

 

На відміну від питомої маси об’єм та маса 1000 насінин під впливом аеродинамічного 

сортування пропорційно збільшувались: у важкої фракції до 15,9 % (гібрид П’ятихат-

ський 270 СВ), а  в окремих гібридів легкої фракції  ці значення  знижувались до 7,9 та 9,4 %  

порівняно з контролем. Так, парусність, а звідси поділ на фракції насіння досліджуваних 
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гібридів кукурудзи за аеродинамічними властивостями залежав від збільшення або змен-

шення розміру, маси, форми та об’єму, а не питомої маси  насінини.  

Графічне зображення процесу зерносепарації за швидкістю витання (С) однокомпо-

нентної  суміші  важкої і легкої фракцій основного насіння наведено на рисунку варіаційної 

кривої.  

Теоретично поділ  зернової маси має бути по лінії А, по ліву сторону від якої легка 

фракція  рухається зі швидкістю С1, по праву – важка  –  С2. У  даному випадку швидкість 

повітряного потоку (V) має бути більшою, ніж швидкість витання легкої фракції, та меншою  

порівняно з важкою.  
 

Однак чіткого поділу однокомпонентної суміші насіння на фракції не відбувається 

внаслідок безперервної зміни показників F (міделевий перетин), V і p (швидкість і густина 

повітря відносно насіння). Частина насіння на ділянці А має швидкість витання С1 і С2 близь-

ку до швидкості повітряного потоку, тому з однаковою вірогідністю потрапляє в будь-яку із 

фракцій. Теоретично для досягнення чіткого поділу насіння на фракції необхідно  певну його 

частину на ділянці А відокремити і провести  повторне сепарування. Але межі ділянки вста-

новити практично неможливо,  більше того – це призводить до певної втрати повноцінного 

насіння. Відмітимо, що подібні втрати схожого насіння спостерігались також при дослід-

женні аеродинамічної сепарації зернобобових  [10].  
 

Висновки  

Аеродинамічне сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей є нестабільним 

процесом як у висхідному (вертикальному), так і горизонтальному повітряному потоці.  

Дестабілізацію  зумовлює значна спонтанність поділу насіння  у повітряному потоці, варію-

вання  парусності  насіння  залежно від  місця та положення  його  в  потоці, а також  швид-

кість і густина повітря. 

Особливо ускладнюється процес аеродинамічного сепарування  у зв'язку зі складною 

формою насіння і значною його різноякісністю, наприклад, якщо розглядати  насіння куку-

рудзи. У повітряному потоці поділ насіння кукурудзи більшою мірою залежить від його 

форми, розміру, об’єму та маси 1000 насінин і меншою – від показників питомої поверхні та 

маси (густини). Не виявлено достовірного прямолінійного зв’язку між фракціями і схожістю 

більшості насіння досліджуваних гібридів. 

 Враховуючи  вищевказане, проводити аеродинамічне сепарування, зокрема  насіння 

кукурудзи, з метою його сортування-калібрування недоцільно. Цей спосіб  краще застосову-

вати для очищення в разі  наступного просіювання насіння на ситах і гравітаційного сепару-

вання на відповідних машинах. 
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