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Вступ 

Кількість видів культурних рослин, що вирощуються 

людиною на земній кулі для задоволення своїх потреб нині 

становить декілька тисяч. Це майже нічого у порівнянні з 

дикоростучими рослинами, їх уже відомо науці близько 250 тис. 

видів. Як зазначає академік М. І. Вавилов, рослинництво виникло 

ще у верхньому палеоліті, тобто близько 50 тис. років тому. Це 

підтверджують розкопки кам'яного віку (неоліт, мезоліт), де 

виявили культурні рослини (П. І. Борисовський, 1974; Г. В. 

Коренєв, 1991). Кам'яні знаряддя, знайдені в Палестині, датують 

8 - 10 тисячоліттям до н. е.  

Збирати й споживати культурні рослини люди стали ще за 

10-11 тис. років до н.е., тобто, кам’яного віку. Тоді люди 

охороняли й зберігали окремі дерева, зарості чагарників і трав 

аби мати продукти харчування. З часом люди почали розкидати 

насіння, присипати його ґрунтом, доглядати рослини й збирати 

врожай.  

Ключовою проблемою в сільському господарстві України 

є прискорене і стале нарощування виробництва зерна. 
Досвід роботи багатьох господарств свідчить про великі 

резерви підвищення врожайності й збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції. Вирішальними умовами для 
цього є підвищення сталості зернового господарства на основі 
вдосконалення структури посівних площ, зростання врожайності 
сільськогосподарських культур, ефективного використання 
добрив, максимального розширення посівів на меліорованих і 
зрошуваних землях та в районах достатнього зволоження, 
впровадження у виробництво високоврожайних сортів, гібридів 
та інтенсивних ресурсозаощаджувальних технологій. 

Обов'язкова умова інтенсивної технології вирощування 
сільськогосподарських культур- раціональне використання 
агротехнічних прийомів в оптимальні строки відповідно до 
біологічних вимог рослин. Інтенсивна технологія передбачає 
підвищення родючості ґрунтів, чергування культур у сівозмінах, 
впровадження і вирощування високоврожайних сортів, 
придатних для механізованого збирання, застосування науково 
обґрунтованих норм мінеральних добрив. 
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Практична робота №1 Методика відбору проб. 

 

Мета роботи: ознайомитись з методиками відбору проб різних 

сільськогосподарських культур 

 

Теоретичні відомості.  

Насінням із господарської точки зору називають 

рослинний матеріал, який використовують для сівби. Це – саме 

насіння, плоди, їхні частини або цілі супліддя, корене– і 

бульбоплоди, кореневища тощо.  

Розрізняють три групи якості насіння: перша група посівні 

– біологічні властивості та фізичні показники, що свідчать про 

придатність для сівби; друга група сортові – визначають 

відповідність зразку насіння певному сорту чи гібриду і 

характеризують його чистосортність; третя група урожайні – 

здатність насіння формувати урожай певної величини в 

конкретних умовах виробництва.  

Контрольно-насіннєвий аналіз – це контроль 

відповідності якості насіння вимогам нормативних 

документів.  
Відбір продукції (попередню пробу) проводять, переважно, 

в полі. Проби беруть через рівні віддалі. Максимальна площа при 

обстеженні: 

 картоплі  50 га; 

 коренеплодів  3 га; 

 капусти, томатів, огірків, баштанних  20 га; 

 цибулі  10 га; інших овочевих  5 га. 

Якщо площа ділянки (поля) перевищує вказані значення, 

його ділять на відповідне число більш дрібних ділянок, які 

обстежують окремо. 

 

Методики відбору проб по окремим культурам. 

 

Цукрові буряки. У полі або на дослідній ділянці, йдучи по 

діагоналі, відбирають кілька типових рослин, які поділяють на 

фракції за розміром (дрібні, середні, великі) або за вагою (у 

першу фракцію, наприклад, включають усі корені, вага яких 
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менша від 100 г, в другу  з вагою 100  200 г, в третю  200  300 г, в 

четверту >300 г). Кількість фракцій може бути більшою, якщо 

прийняти, що кожна з них має відрізнятися від попередньої на 50 

г. Але потрібно пам’ятати про умовність цього поділу. 

Середню пробу складають, беручи для цього 1
4 (або 1

8 ) 

частину кожного з 40 відібраних коренів. Їх подрібнюють, добре 

перемішують, а потім відбирають аналітичну пробу. 

Картопля. По діагоналі поля відбирають із 15 точок, 

вибірково, не менше 50 бульб. Маса загальної проби повинна 

становити не менше 3 кг. 

Овочеві коренеплоди. По діагоналі поля відбирають 

корені, відривають гичку. При обстеженні овочів, що 

використовуються в ранній період розвитку (столовий буряк, 

петрушка, редис) відбирають цілі рослини. Маса загальної проби 

при обстеженні дрібних коренеплодів  не менше 1 кг, крупних  не 

менше 3 кг; ранніх з гичкою 0,25 0,5 кг. 

Капуста. По діагоналі поля відбирають не менше 10 

типових головок. Маса проби не менше 4 кг. 

Листяні овочі, салат, шпинат, щавель відбирають 

загальну пробу не менше 10 рослин, маса проби  не менше 0,5 кг. 

Цибулинні. цибуля, часник  при обстеженні в повній 

зрілості відбирають цибулини. На ранній стадії розвитку 

відбирають цілі рослини. Маса загальної проби не менше 0,5  1 

кг. 

Томати, огірки, баштанні по діагоналі поля відбирають 

товарну продукцію з 10 рослин. У випадку крупних баштанних 

відбирають 10 плодів. Маса проби не менше 3 кг. 

Захищений ґрунт. Відбір проб проводять методом 

конверта: 4 точки по периферії у кутах, а одна в центрі. При 

великих площах пробу беруть по системі подвійного і потрійного 

конверту. Відібрані проби доставляють на базу, склад, базар в 

пучках, ящиках або в іншій відкритій тарі. Відбір проб 

здійснюється поштучно. Якщо продукти закладені в кілька шарів  

то з кожної упаковки відбирають пробу з різних шарів. 

Наприклад, з першої упаковки з верхнього шару, з другої  з 

середнього шару, з третього  з нижнього по 1 шт.  

Відбір зразків зернових, зернобобових культур (крім 
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кукурудзи) та олійних культур. 

Зразки зерна з мішкотари беруть за допомогою конусного 

щупа з верхньої, середньої і нижньої частин мішка в такій 

повторності, щоб маса зерна в пробі була такою: пшениці м’якої 

2,5 кг, пшениці твердої 3,5 кг, ячменю, гороху, вівса, гречки, 

проса, рису  1 кг, інших зернобобових  0,5 кг. 

Партія зерна, з якої відбирають середню пробу, повинна 

задовольняти таким вимогам: вона має бути більш менш 

однорідною, тобто належати до однієї культури, одного сорту і 

урожаю одного року. 

Якщо цім вимогам партія зерна не задовольняє, то її 

розбивають на частини (однорідні) і беруть середню пробу від 

кожної частини. Не можна також обмежуватися одним середнім 

зразком від дуже великої партії зерна, хоча б уся вона й була 

однорідною за своїми якостями. У таких випадках беруть кілька 

середніх проб. 

Для складання середньої проби з партії, що має пройти 

аналіз, зерно беруть у різних місцях, тобто роблять кілька 

відборів. Для цього користуються щупами (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Типи щупів 
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Якщо щупа немає, відбір можна зробити руками (жменею). 

Якщо партія зерна складається не більше як з 10 мішків, то відбір 

проводять спеціальним мішковим щупом від кожного з них у 

трьох місцях: угорі, посередині і внизу. 

Якщо в партії понад 10 мішків, то беруть по одній пробі від 

кожного з них, чергуючи місця взяття (в одному  вгорі, у другому  

посередині, у третьому  внизу і т.д.). 

З автомашин, із засіків зерно беруть конусним щупом з 

п’яти різних місць і з трьох різних глибин, тобто всього роблять 

15 виїмок (Рис. 2.). 

Зерно, взяте від кожної 

контрольної одиниці, 

зсипають докупи і дістають 

так звану попередню пробу, з 

якої беруть середню пробу 

для аналізу (методом 

квадратування). Її величина, 

залежно від мети аналізу і 

виду зерна, може бути  
       Рис. 2. Метод виїмок 

 

різною: від 5-10 г. для (маку, тютюну) до 1000-1500 г (для 

зернових і бобових культур). Насіння олійних культур очищають 

від лузги і аналізують тільки ядра. Маса зразка продукції олійних 

культур має становити: соняшнику  0,7 кг, рицини, сої 0,5 кг, 

льону, маку, гірчиці, ріпаку, рижію, суріпиці 0,25 кг. 

 
Рис. 3. Виділення середніх проб           Рис. 4. Перша середня проба 
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Якщо на аналіз відбирають продукцію з великої партії 

(буртів чи засіків), то, щоб за вихідним зразком можна було 

характеризувати всю партію зерна чи насіння, повторність 

відбору конусним щупом збільшують. 

Через це маса такої вихідної проби буде у кілька разів 

більшою за зазначену вище масу зразка, необхідного для аналізу. 

Щоб довести її до оптимальної користуються методом 

квадратування. Відібрані зразки зсипають у полотняні мішечки з 

етикетками всередині і ззовні (Рис. 3.-4.). 

Робочу пробу ділять на дві половинки (субпроби). Якщо 

насіння добре відсортоване і вирівняне за складниками, то можна 

провести аналіз повної проби.  

Аналіз починають з просіювання робочої проби через сито. 

Просіювання проводять згідно вимог. 

 

 

Таблиця 1 

Умови просіювання насіння при визначенні  

чистоти насіння 

Культура Форма 

отворів 

Розмір 

отворів, 

мм 

Тривалість 

ручного 

просіювання, 

хв 

Пшениця, ячмінь, 

тритикале зернове 

продовгувата  1,7 – 20 1  

Жито, тритикале 

кормове 
-//- 1,5 – 20 1 

Овес -//- 1,5 – 20 3 

Рис, форма зерна:    

-продовгувата, 

вузька, тонка  
-//- 1,5 – 20 3 

-продовгувата, 

широка, округла  
-//- 1,7 – 20 3 

Кукурудза (крім 

розлусної та 

самозапильних 

ліній)  

-//- 3,0 – 20 3 
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Продовження таблиці 1 

Кукурудза 

розлусна і 

самозапильні лінії  

-//- 2,5 – 20 3 

-продовгувата, 

вузька, тонка  
-//- 1,5 – 20 3 

 

Підготовка зразків рослин для аналізу. 

 

Картопля. Бульби миють, витирають фільтрувальним 

папером або чистою тканиною. Від кожної бульби беруть 1
4

частину. Відібраний матеріал перемішують і виділяють пробу 

для аналізу не менше 0,25 кг. 

Буряки та інші коренеплоди миють, витирають 

фільтрувальним папером або чистою тканиною, зрізають шкірку 

і тонкий кінець кореня. Крупні корені розрізають хрестоподібно 

вздовж вертикальної осі. Використовують для аналізу 1
2  або 1

4

частину. Із одержаного матеріалу виділяють пробу для аналізу 

0,25-0,5 кг. 
Капуста. Кожну головку розрізають на 4 частини по 

вертикалі і беруть для аналізу по 1
4  від кожної. Відкидають 

верхні, неїстівні, листки і залишок качану. Із одержаного 

матеріалу виділяють пробу 0,3 кг. 

Листяні овочі очищають від землі, відкидають неїстівні 

частини. Виділяють пробу 0,25 кг. Цибулинні відкидають 

неїстівні частини, видаляють основу кореня і суху шийку, ділять 

на 2 частини по вертикалі і для проби відбирають по 1 половинці 

від кожної. Із одержаного матеріалу відбирають пробу для 

аналізу 0,25 кг. 

Томати, огірки плоди миють, протирають фільтрувальним 

папером або чистою тканиною, плодоніжки видаляють, крупні 

плоди розрізають на 2 або 4 частини вздовж осі. Для аналізу 

беруть 1
2 або 1

4  кожного плоду. Виділяють пробу 0,5 кг. 

Баштанні. З плодів знімають верхній неїстівний шар, 

видаляють насіння і залишають тільки їстівну частину. Плоди 

розрізають на 2 частини по лінії від місця прикріплення стебла до 
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сліду квітки, таким чином, щоб в кожну половинку потрапили 

затемнені і освітлені частини. Якщо плоди дуже крупні  їх 

розрізають на сегменти по 6  8 см по округлості плоду і беруть 2-

4 сегменти з протилежних сторін кожного плоду. Із одержаного 

матеріалу виділяють пробу 0,5 кг. 

 

Аналіз продукції рослинництва 

 Оцінка якості зерна хлібних культур 

“Сира” клейковина це гумоподібна білкова 

високогідратована маса, яка залишається після відмивання тіста. 

З водою відокремлюються розчинні цукри, висівки, крохмаль, 

тощо. У складі клейковини близько 75% води і 25% сухої 

речовини. 

Таблиця 2 

Вміст сирої клейковини в борошні пшениці 12  52% 

Категорія Вміст сирої клейковини в зерні 

пшениці, % 

Вміст клейковини: - 

високий >30 

середній 26 - 29,9 

нижче середнього 20 - 25,9 

низький <20 

 

За вмістом клейковини зерно пшениці відносять до тієї чи 

іншої категорії. Якщо в ньому менше 25% сирої клейковини 

пшениця відноситься до найнижчої категорії  “слабких” 

пшениць, якщо 25  28% - таке зерно належить до категорії 

“цінних” пшениць, якщо 28% і більше сирої клейковини, то 

пшениця “сильна”. 

Якість сирої клейковини характеризується її кольором, 

фізичними властивостями (розтяжністю і еластичністю) і 

здатністю до бубнявіння. Колір визначають візуально перед 
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зважуванням і характеризують термінами “світла”, “сіра” або 

“темна”. 
Скловидність це консистенція зерна, яка характеризує 

його білково-крохмальний комплекс. Скловидне зерно має 

високий вміст білка, клейковини. Водночас зерно з високим 

вмістом клейковини не завжди буває скловидним. Оцінка якості 

олійних культур 

Рослинна олія це суміш складних ефірів, що утворюються 

при сполученні гліцерину і жирних кислот. Розрізняючись 

хімічним складом та фізичними якостями, рослинні жири мають 

також загальну властивість розчинятися в ефірі, бензолі, бензині, 

хлороформі та інших органічних розчинниках. На цьому і 

ґрунтується кількісне їх визначення. 

 

Питання для самоконтролю: 

1.Дайте визначення чистоти насіння. 

2.В які терміни відібрані середні проби насіння повинні бути 

відправлені до державної насіннєвої інспекції. 

3.Дайте визначення партії насіння. 

4.Дайте визначення точкової проби. 

5.Дайте визначення середньої проби. 

 

 

Практична  робота № 2 Визначення посівних якостей насіння 

 

Мета роботи - навчитися визначати посівну якість насіння. 

Обладнання, прилади, інструменти:: насіння різних 

сільськогосподарських культур, ваги, млин, сушильна шафа, 

термостат, ексикатор, бюкси, щипці, шпателі, штангенциркуль, 

ростильні з піском. 

Теоретичні відомості 

Головними показниками якості посівного матеріалу є: 

сортність, чистота, схожість і енергія проростання, посівна 

придатність, вологість, абсолютна маса і вирівненість насіння, 

зараженість хворобами і шкідниками. Аналіз посівних якостей 
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насіння проводять державні контрольні лабораторії, дослідні і 

науково-дослідні установи. 

Чистота насіння одна з найважливіших якостей насіння. 

Посівний матеріал в своїй масі вміщує різні домішки. 

Підвищений вміст мертвих домішок (земля, пісок, солома і ін.) і 

пошкодженого насіння при заданій нормі висіву приводить до 

зрідженості стеблестою рослин. Наявність насіння бур'янів та 

інших культур викликає засмічування полів. Сівба 

непідготовленим насіннєвим матеріалом приводить до зниження 

кількості та якості врожаю. 

Чистота насіння - це маса насіння основної культури, 

виражена у відсотках до загальної маси зразка. 

Для визначення чистоти насіння беруть такі навіски, г: 

 для зернових культур -50; 

 кукурудзи і зернобобових – 200; 

 соняшника – 100; 

 проса - 20. 

З одержаної навіски виділяють такі фракції: 

- насіння основної культури (до цієї фракції відносять все 

нормально розвинене, недостатньо виконане насіння, насіння 

з ледь пошкодженим зародком чи на 1/3 відбитим 

ендоспермом); 

- відходи основної культури (дрібне і щупле насіння (менше 2 

мм по товщині -для пшениці і ячменю, менше 1,5 мм - для 

жита і вівса), проросле насіння, загнивше, роздавлене і 

сплющене, бите, яке втратило більше, ніж 1/3 ендосперму; 

- живе сміття (насіння бур'янів та інших культурних рослин, 

насіння заражене хворобами, личинки та живі тіла комах); 

- мертве сміття (земля, пісок, солома, полова, подрібнене 

насіння, мертві комахи). 

Відібрані фракції зважують окремо і обчислюють масу у 

відсотках до всієї маси навіски насіння. Відсоток чистого насіння 

основної культури вказує на чистоту посівного матеріалу. 

Насіння карантинних і злісних бур'янів враховують окремо в 

штуках і перераховують їх на 1 кг насіння. Зважування фракцій 

виконують з точністю до 0,01 г. 
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Кількість навісок - 3. Якщо аналіз показує, що чистота 

насіння нижча встановленого держстандарту, насіння до сівби не 

допускається і направляється на повторне очищення.  

При наявності карантинних бур'янів посівний матеріал до 

сівби не допускається взагалі. Дані аналізів та вимірювань 

заносять в таблицю 1. 

Таблиця 1 

Визначення чистоти насіння 

 Насіння 

основної 

культури 

Відходи 

домішок 

Мертве 

сміття 

Живе 

сміття 

Насіння 

бур'янів 

г % г % г % г % г % 

1           

2           

3           

 

Чистоту насіння визначають за формулою: 

 

                                     
m

A 100%
M

                                (1.1) 

 

де m - маса домішок, г; M - маса навіски, г. 

 

Схожість і енергія проростання. Схожість визначає 

придатність насіння для сівби, норму висіву, а також можливість 

його використання для інших цілей. Під схожістю насіння 

розуміється кількість нормально пророщеного насіння в зразку, 

взятому для аналізу, виражена у відсотках. 

Енергія проростання характеризує дружність проростання. 

Це відсоток нормально пророщеного насіння за відповідний час, 

встановлений для кожної культури. Розтягнутість періоду 

проростання - небажана ознака. 

Розрізняють також і польову схожість. Під нею розуміють 

відсоток сходів, одержаних в польових умовах. Визначення 

схожості всіх культур виконують в чотирьох повторностях. 

Насіння для аналізу відбирають із середнього зразка очищеного 
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зерна. Для пророщування використовують чашки Петрі, які 

розміщують в термостаті. Кожний зразок зерен розкладають на 

зволожену підстилку. В якості підстилки використовують 

фільтрувальний папір або чистий, промитий і прожарений, 

просіяний через сито з діаметром отворів 1 мм, кварцовий або 

річковий пісок. Фільтрувальний папір розміщують в два-три 

шари. Пісок в чашки насипають до 2/3 її висоти. Пісок 

зволожують до вологості - 60% (для бобових культур - до 80%, 

для рису - до 100%). Насіння розміщують в чашки Петрі по 10 

штук в кожний ряд на відстані 0,5-1,5 см одне від одного, в 

залежності від розміру. Насіння втискують в зволожений пісок. 

Чашки Петрі зверху накривають скляними пластинками і 

переносять в термостат. На кожній чашці закріплюється етикетка 

з назвою культури зразка, номеру проби і дати для підрахунку 

енергії проростання і схожості. 

Для хлібів першої групи температура повітря в термостаті 

встановлюється в межах 20° С, для хлібів другої групи 20...30° С 

(6 годин – 30° С і 18 годин - 20° С). Наповнювач чашки (пісок чи 

фільтрувальний папір) регулярно зволожують, не допускаючи 

його підсихання. Насіння пророщують на протязі 7...10 діб. 

Підрахунок пророщеного насіння проводять в два строки: 

перший через 3-4 діб для визначення енергії проростання, другий 

- через 7-10 діб - для визначення схожості. Пророслим насінням 

вважається таке, у якого корінці розвинулись нормально, а один 

головний корінець має довжину не менше довжини насіння. У 

жита, пшениці і кукурудзи звертають особливу увагу на 

паросток, який повинен бути не меншим половини довжини 

зернівки. 

Непророслим насінням вважається таке, в якого паросток 

складається з однієї стеблинки, а корінець не розвинувся чи 

розвинувся кволий, загнившим, чи навпаки -не створився 

паросток. Гниле насіння відносять до непророслих (навіть якщо 

воно проросло). 

По закінченню випробовування схожість і енергію 

проростання підраховують у відсотках, як середню з усіх 

паралельних проб за формулою: 



15 

 

                                           C
Q

B 100
N

                                 (1.2) 

 

де Qc - кількість пророслого насіння, шт; N - кількість насіння 

закладеного для пророщування, шт. 

Визначення посівної придатності і норми висіву насіння. 

Посівною придатністю насіння називається відсоток чистого і 

одночасно схожого насіння в дослідному зразку. Посівна 

придатність є основою для розрахунку норми висіву насіння, 

визначається за формулою: 

 

                                          
А В

Д
100


                                     (1.3) 

 

де А- чистота насіння, %; В- схожість насіння, %. 

Посівна придатність показує, скільки в 100 вагових 

одиницях досліджуваного посівного матеріалу міститься 

одночасно чистого і пророслого, тобто повністю придатного 

насіння. 

Норма висіву насіння (кг/га) вибирається з розрахунку на 

100%-у посівну придатність і визначається за формулою: 

 

                                 
Q 100

H
Д


                                    (1.4) 

 

де Q - розрахункова норма висіву, кг/га; Д - посівна придатність 

насіння, %. 

Визначення вологості насіння. Нормальною вологістю 

насіння зернових культур вважається вологість 14-15%. Зерно з 

підвищеною вологістю при зберіганні швидко самозігрівається, 

проростає, вражається пліснявими грибками, пошкоджується 

амбарними шкідниками, в результаті чого насіння втрачає посівні 

якості. Підвищена вологість зерна знижує продуктивність і якість 

роботи машин при збиранні врожаю. 
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Вологість зерна визначають висушуванням проб зерна в 

сушильній шафі при постійній температурі, чи з допомогою 

приладів-вологомірів. Перед висушуванням середній зразок 

насіння розмелюють на електромлині. 

Для цього беруть 30-50 г (насіння трав та інших дрібно-

насіннєвих культур висушують без подрібнення). Розмолоте 

зерно поміщають у склянку з притертою пробкою. Потім 

відважують 3 навіски по 5 г розмеленого зерна в попередньо 

зважених бюксах. Відкриті бюкси з зерном поміщають в 

сушильну шафу. Розмолоте зерно висушують за таким режимом: 

зернові та зернобобові при 1300 С - 60 хвилин, олійні і технічні 

культури при 100-1050 С - 5 хвилин. Після цього бюкси виймають 

з шафи, закривають їх кришками і поміщають в ексикатори для 

охолодження. Після охолодження зважують і вологість 

визначають за формулою: 

 

                                        
в с

W 100
в а


 


                               (1.5) 

 

де W - вологість зерна, %; в - маса бюкса з кришкою і навіскою 

розмеленого зерна до висушування, г; с - маса бюкса з кришкою 

і навіскою розмеленого зерна після висушування, г; a - маса 

бюкса з кришкою, г. Вологість зразка визначають як середнє 

арифметичне з трьох навісок. Дані вимірів заносять в таблицю 2. 

 

Таблиця 2 

Результати розрахунків 
Культу

ра 

Чисто

та 

насін

ня 

Схожіс

ть 

насінн

я 

Енергія 

пророста

ння 

Посівна 

придатні

сть 

Вологіс

ть 

Мас

а 

100 

зере

н, г 

 %  
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Питання для самоконтролю: 

1. Якими показниками характеризується якість насіння? 

2. Що таке чистота насіння? 

3. Як визначити чистоту насіння? 

4. Як визначити схожість і енергію проростання? 

5. Як визначити посівну придатність і схожість насіння? 

6. Як визначається вологість насіння? 

 

 

Практична робота № 3 Вивчення масових характеристик 

насіння зернобобових культур 

 

Мета роботи:  Вивчити методику визначення абсолютної маси, 

насипної маси і щільності насіння зернобобових культур. 

 

Теоретичні відомості. 

Фізико-механічні властивості насіння включають 

показники, які широко використовуються в практиці 

післязбиральної очистки, сортування насіння, тип сушіння, 

зберігання, сівби.  

Щільність зерна. Добре налите зерно має більш високу 

щільність, ніж недозріле. Щільність зерна залежить від його 

хімічного складу. Найбільшу щільність мають крохмаль та 

мінеральні речовини, тому зі збільшенням їхньої частки зростає 

щільність зернівки, і, навпаки, підвищення кількості білка та 

ліпідів знижують. щільність зерна. Істотні розходження 

хімічного складу зумовлюють великі коливання щільності зерна 

у різних культур: 

 у пшениці – 1,33-1,53 г/см3; 

 у жита – 1,26-1,42 г/см3; 

 у кукурудзи – 1,23-1,27 г/см3; 

 у ячменю – 1,23-1,28 г/см 3; 

 у вівса – 1,11-1,1 5 г/см3. 

На розходженні щільності цілого зерна, ендосперму, 

зародку та оболонок базується практично вся технологія 

переробки зерна. При обмолоті пшениці, жита, тритикале 
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зернівки легко відокремлюються від квіткових плівок 

(оболонок).  

Ці злаки, а також кукурудза відносяться до групи 

голозернових. В інших злаків квіткові плівки щільно облягають 

зернівку і при обмолоті не відокремлюються. Ці культури 

належать до групи плівчастих (ячмінь, овес, просо). Плівчастість 

зерна – виражений у відсотках вміст оболонок квіткових (ячмінь, 

просо, рис, овес), плодових (гречка), або насінних (рицина) 

відносно маси не облущеного зерна.  

Плівчастість зерна сильно коливається залежно від 

культури, сорту, району та року вирощування у межах: 

 у вівса – 18-38 %; 

 у гречки – 1 2-29 %; 

 у ячменю – 7,5-15%; 

 у риса – 12-25 %; 

 у проса – 1 2-26%. 

Методика виконання: Відібрати навіску з 100 зерен  

лабораторного матеріалу насіння зернобобових культур. Зважить 

навіску на лабораторних вагах, з точністю 0,05 г. Отримане 

значення є абсолютною масою 100 насіння зернобобових культур 

( abs )
m .Відібрати навіску з 200...400 насіння, зважити її, 

результати зважування (m1) занести у таблицю 1. 

Таблиця 1 

Результати замірів характеристик насіння 
Абсолютна маса Маса навіски Об’єм навіски 

m(abc)1 m(abc)2 m(abc)3 m1.1 m1.2 m1.3 V(1)1 V(1)2 V(1)3 

         

 
Об’єм води що 

витіснить 

Насипна 

маса 

Щільність Коефіцієнт 

використання 

об’єму 
V(1) V(1) V(1) p1 p2 p3 P1 P2 P3 K(v)1 K(v)2 K(v)3 

            

 

Засипати зважений матеріал в мірний циліндр і, збити 

циліндр кілька разів для кращого заповнення об’єму насінням, 

визначити об’єм насіння зернобобових культур V(1). Результати 

визначення об’єму занести в таблицю1. Насипна маса насінного 
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матеріалу визначається як: 

 

                                        
 
 

m 1

V 2
                                    (1.1) 

 

Заповнити мірний циліндр водою на 0,5 об’єму. Помістити 

в мірний циліндр навіску з 200...400 зваженого насіння і 

визначити, який об’єм води V(2) витіснить насіння. Визначити 

щільність сім’яного матеріалу з формули: 

 

                                    
 
 

V 2
K v

V 1
                            (1.2) 

 

                                   
 
 

m 1
P

V 2
                               (1.3) 

 

Виконати етапи у трикратній послідовності і розрахувати 

середнє значення абсолютної маси, щільності, насипної маси і 

коефіцієнту використання об’єму. Результати розрахунків 

середніх значень занести в таблицю 2. 

Таблиця 2 

Результати розрахунку середніх значень 
Абсолютна 

маса m(abs),г 

Насипна маса 

р(ср),кг/м3 

Щільність 

Р(ср), кг/м3 

Коефіцієнт 

використання 

об’єму – 

К(v)ср 

    

 

Питання для самоконтролю: 

1.Що називають масовими характеристиками насіння? 

2.Що називають щільністю зерна? 

3.Від чого залежить щільність зерна? 

4.Які речовини в зерні мають найвищу щільність? 

5.Яким чином визначають щільність зерна? 
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Практична робота № 4 Визначення фізико-механічних 

властивостей стебел рослин (на прикладі стебла кукурудзи) 

 

Теоретичні відомості. 

Якість роботи кукурудзозбиральних машин, її 

продуктивності та ефективності використання в значній мірі 

залежить від фізико-механічних і розмірних характеристик 

рослин, а так же їх складових. В зв’язку з цим оцінка 

впровадження нових сортів і гібридів кукурудзи повинна 

проводитись не тільки за показниками врожайності та інших 

біологічних факторів, але і за ступенем придатності до 

механізованого збирання. Ефективність кукурудзозбиральної 

техніки може бути досягнута тільки в результаті спільних зусиль 

конструкторів машин і селекціонерів. 

На сьогоднішній день з’явилася велика кількість нових 

сортів та гібридів кукурудзи, властивості яких потребують 

подальшого досконального вивчення, особливо тих, що 

стосуються питань збирання. Придатність кукурудзи до 

механізованого збирання в першу чергу визначається фізико-

механічними та біологічними властивостями рослини . 

За рахунок недосконалості конструкції 

кукурудзозбиральних машин, при збиранні кукурудзи на зерно, 

на полі залишається велика кількість незібраних качанів, що 

призводить до недобору врожаю. Втрати виникають за рахунок 

того, що відхилені від осі рядка рослини не потрапляють між 

західними мисами кукурудзозбиральних машин і пригинаються 

ними до ґрунту.  

В зв’язку з цим виникає необхідність вивчення критичної 

величини згинання рослин та максимального відхилення від 

прямолінійності рядка. 

Відхилення рослин від прямолінійності в рядках повинно 

бути мінімальним. Згідно вимог до посівів кукурудзи стосовно 

механізованого збирання , стебла повинні розташовуватися з 

відхиленням від середньої лінії рядка не більше 20 мм. Так 

відхилення від осі рядка більш ніж на 10 см різко збільшує втрати 

врожаю при механізованому збиранні. 
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Відхилення стебел від осі рядка визначалася за допомогою 

рейки та рулетки з ціною ділення 0,1 мм. Досліджуваний 

параметр варіюється в досить широких межах. В окремих 

випадках цей показник склав 100 мм. Дослідження критичної 

величини згинання стебла кукурудзи проводилось методом згину 

зразка на двох опорах з використанням статичного навантаження. 

Для зняття показників використовувався динамограф-роботомір 

ДР-100. Довжина дослідних зразків вибиралась близько 200 мм. 

Відстань між центрами опор 100 мм. 

Радіус закруглення кінцевика – згинаючого робочого 

органу – 3,0 ±0,5 мм. Радіус округлих сталевих стрижнів, з яких 

робились опори, О та O1 (рис. 1) вибрані в межах 6...8 мм. 

 
Рис.1. Схема випробування стебла на злам 

 

При вимірюваннях зразки розміщувались на опорах в 

горизонтальній площині. Ніякими спеціальними затисками 

зразки не закріплювались, тому при вигині кінці зразків вільно 

ковзають по поверхні опор. Застосовувалась звичайна для 

роботоміру швидкість навантаження – 20...30 обертів рукоятки за 

хвилину, рівномірну на протязі всього досліду. Використовуючи 

отримані значення стріли прогинання, обчислювався кут вигину 

стебла під час зламу φ, виходячи з виразу: 

 

                                              
2 f

tg
2 l


                                           (1.1) 
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де φ – кут вигину зразка у момент зламу, град; f – стріла 

прогинання, мм; l – відстань між центрами опор (100 мм). 

Узагальнені показники досліджень при різній вологості 

приведені в табл. 1 та табл. 2. 

Таблиця 1 

Зусилля зламу та згину стебла кукурудзи при вологості 60% 
Частина 

стебла 

Діаметр 

стебла 

(середній), 

мм. 

Зусилля 

зламу-

згину 

(середнє), 

кН 

Стріла 

прогинання 

при зламі 

(середина), 

см. 

Кут 

зламу, 

град. 

Комель 25 0,486 2,43 25,9 

Середина 20 0,271 2,35 25,1 

Вершина 15 0,191 2,72 28,5 

 

Таблиця 2 

Зусилля зламу та згину стебла кукурудзи при вологості 60% 
Частина 

стебла 

Діаметр 

стебла 

(середній), 

мм. 

Зусилля 

зламу-

згину 

(середнє), 

кН 

Стріла 

прогинання 

при зламі 

(середина), 

см. 

Кут 

зламу, 

град. 

Комель 25 0,331 1,75 19,3 

Середина 20 0,247 2,24 24,1 

Вершина 15 0,188 2,81 29,3 

 

Як видно з приведених даних, опір згину залежить від 

діаметру стебла кукурудзи та його стиглості. Зелені стебла мають 

більший опір згину в порівнянні зі стиглими. Сухі та товсті 

стебла, як правило, дають чистий злам, а вологі та тонкі – пружно 

згинаються, а потім сплющуються в місці прикладання 

згинаючого зусилля. Залежність зусилля згину-зламу стебла від 

його діаметру представлена на рисунку 2. 
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Рис. 2. Залежність зусилля згину-зламу стебла від його діаметру 

 

При дослідженні згину стебел, природно закріплених в 

ґрунті (рис. 3), отримані результати, які представлені в таблиці 3 

та таблиці 4. 

 
Рис. 3. Схема визначення опору зламу при консольному згині стебла 

 

А – точка вірогідного зламу стебла кукурудзи; Б – точка прикладання 

згинаючої сили; F – згинаюча сила; h – відстань прикладання сили; α – 

критичний кут прогинання стебла; f – стріла прогинання; β – кут 

пониклості качана. 
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Таблиця 3 

Зусилля консольного згину стебла кукурудзи при вологості 

60% 
Діаметр 

стебла в 

нижній 

частині, мм 

Зусилля згину 

в момент 

зламу, кН 

Кут зламу, 

град. 

Стріла 

прогинання при 

зламі (середина), 

см. 

21…25 0,0127 10,3 5,0 

26…30 0,0213 18,1 9,0 

31…35 0,0280 22,7 9,7 

36…40 0,0327 20,6 9,4 

 

Таблиця 4 

Зусилля консольного згину стебла кукурудзи при вологості 

13% 
Діаметр 

стебла в 

нижній 

частині, мм 

Зусилля згину 

в момент 

зламу, кН 

Кут зламу, 

град. 

Стріла 

прогинання при 

зламі (середина), 

см. 

21…25 0,0141 21,8 3,4 

26…30 0,0149 19,3 7,1 

31…35 0,0163 17,9 5,8 

36…40 0,0285 18,2 0,81 

 

Залежність зусилля згину-зламу стебла від його діаметру 

представлена на рисунку 4. 
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Рис.4. Залежність зусилля консольного згину стебла кукурудзи від 

його діаметру 

 

З результатів дослідження згину рослин на кореню з 

використанням його природного закріплення в ґрунті видно, що 

відхилення стебла від вертикальності на кут 10,3º допустиме. 

Злам стебла середньої товщини може відбутись в тому випадку, 

якщо західні миси кукурудзозбиральних машин відхилять стебло 

на кут більше 19,3º. 

Якщо зменшувати відстань h прикладання сили, то при 

деякому його значенні матиме місце не злам стебла, а його 

викорчовування. Залежність мінімальної відстані h прикладання 

сили, при якій наступає корчування від діаметру стебла 

представлена на рис.5. 
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Рис.5. Залежність мінімальної відстані прикладання сили, при якій 

наступає корчування від діаметру стебла 

 

З рисунку 5 видно, що мінімальна довжина плеча, при якій 

наступає корчування, для стебел діаметром 15...23º рівна h = 

27...32 см, для стебел діаметром 24...31º – h = 33...38 см, а для 

стебел діаметром 39...45º – h = 32...45 см.  

Опір згину залежить від діаметру стебла кукурудзи та його 

стиглості. Зелені стебла мають більший опір згину в порівнянні 

зі стиглими. Злам стебла середньої товщини природно 

закріпленого на кореню може відбутись, якщо стебло 

відхилиться на кут більше 19,3º. Мінімальна відстань 

прикладання сили, при якій наступає корчування, для стебел 

діаметром  5...23º рівна h = 27...32 см, 24...31º – h = 33...38 см, 

39...45º – h = 32...45 см 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які Ви знаєте фізико-механічні властивості стебел 

сільськогосподарських рослин? 

2. Чим визначається придатність кукурудзи до 

механізованого збирання в першу чергу ? 

3. Як розміщуються зразки рослин при вимірюванні? 

4. Які стебла мають більший опір згину? 
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5. Від яких параметрів рослини залежить опір згину? 

Практична робота № 5 Дослідження механіко-технологічних 

властивостей стебел сільськогосподарських культур. 

(Частина 1 Визначення механічних характеристик стебел 

рослин при розтягу-стику ). 

 

Мета роботи: Поглибити знання з механіко-технологічних 

властивостей сільськогосподарських матеріалів і набути 

практичні навички визначення пружних властивостей стебел та 

зусиль на їх перерізання.  

Прилади, обладнання, матеріали: Прилад для визначення 

механічних властивостей стебел сільськогосподарських рослин, 

ваги технічні, штангенциркуль, лінійка, мікроскоп, зразки стебел, 

динамометр.  

 

Загальні відомості. Стебло рослини несе на собі масу 

рослини, чинить опір статичним та динамічним навантаженням, 

забезпечує поверхню листків та плоди водою і розчиненими в ній 

мінеральними речовинами, накопичує запаси поживних речовин. 

Під загальною будовою стебел сільськогосподарських рослин 

розуміють певну конструкцію із циліндра або овалу основної 

тканини, армованої провідними пучками і оточеною щільною 

шкіркою (рис. 1, 2).  

Вся різноманітність стебел зумовлена розподілом його 

провідних пучків в основній тканині. Стебла однодольних 

рослин, до яких належать злаки, в тому числі зернові культури, 

складаються з основної тканини, периферійної механічної 

тканини і шкірки. Окремі частини стебел злаків по довжині 

з’єднані між собою вузлами.  

Вузли є місцевим стовщенням стебла із зменшенням 

порожнистої частини – своєрідними поперечними перегородками 

стебла, розміщеними на деякій відстані одна від одної. Внаслідок 

такої будови зростає міцність стебел на згин. У верхній частині 

діаметр і товщина його стінки зменшуються , і тільки біля самого 

колоска товщина стінки стебла і довжина міжвузля 

збільшуються, що надає йому в цьому місці найбільшої 

гнучкості. В результаті воно не ламається від дії вітру або від 
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маси колоска в період дозрівання. У більшості дводольних 

рослин, до яких відносяться соняшник, конюшина, льон, лобода, 

амарант, гречка, коноплі та ін., судинно-волокнисті пучки 

незамкнені і твірна тканина формує суцільне кільце, всередині 

якого відкладаються елементи деревини, до периферії стебла – 

елементи лубу.  

Клітини лубу, які утворюють механічну тканину стебла 

дводольних рослин, за будовою подібні клітинам механічної 

тканини однодольних рослин. Головне призначення цих клітин – 

надавати стеблу міцність, тому розміщені вони ближче до 

периферії стебла. Оскільки матеріал стебел рослин анізотропний, 

то для повної характеристики необхідно знати кожну з його 

фізико-механічних властивостей як за поздовжнього, так і за 

радіального деформування. 

 
Рис.1. Схеми розподілу рослинних тканин у поперечному перерізі 

стебла однодольних (а) і дводольних (б – г) рослин 

 

а – пучкова проста (пучки утворюються лише з первинної флоеми і 

ксилеми); б – пучкова складна (пучки утворюються з первинної і 

вторинної флоеми і ксилеми); в – непучкова (первинно флоема і ксилема 

розміщуються суцільними кільцями); г – перехідна (зростання пучків з 

утворенням міцного циліндра з провідної тканини); 1 – шкірка; 2 – 

провідна тканина; 3 – основна тканина; 4 – флоема; 5 – ксилема; 6 – 

пучковий камбій; 7 – міжпучковий камбій. 
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Рис. 2. Схеми поперечних перерізів стебел пшениці (а), льону, конопель 

(б) та деревинної рослини (в): 1 – епідерміс; 2 – кільце паренхіми з 

луб’яними волокнами; 3 – судинно-волокнисті пучки; 4 – основна 

тканина; 5 – серцевина (порожнина); 6 – корок. 

 

До механічних властивостей стебел сільськогосподарських 

культур належать: зусилля різання стебла, зусилля розриву 

стебла, опір стебла згину, коефіцієнт тертя стебла по робочих 

поверхнях. Для отримання достовірної характеристики 

властивостей досліджуваних стебел вибирають доцільну вибірку 

стебел, із заданої точності отримання результату, яку відбирають 

на дослідних ділянках типових для всього масиву поля на якому 

вирощується культура що досліджується.  

Для визначення механічних властивостей стебел 

сільськогосподарських рослин на кафедрі «Сільськогосподарські 

машини ХНТУСГ ім. П. Василенка розроблений прилад, який 

дозволяє визначати навантаження на стеблину під час згинання, 

величину її прогину та зусилля на перерізання стебел.  
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Рис. 3. Прилад для визначення механічних властивостей стебел 

сільськогосподарських культур: а – конструктивна схема; б – загальний 

вигляд; 1 – плита опорна; 2 – стояк; 3 – каретка; 4 – електронні терези; 

5 – рейка; 6 – деформатор; 7 – шкала положення деформатора; 8 – опора; 

9 – шкала терезів; 10 – ролик напрямний; 11 – відеокамера; 12 – 

рукоятка; 13 – важіль; 14 – стебло сільськогосподарської рослини. 

 

Порядок виконання роботи  

1. Вибір зразків стебел для досліджень механічних 

властивостей Великий вплив на результати досліджень 

механічних властивостей стебел сільськогосподарських культур 

мають умови вирощування та погодні умови. Вибір зразків 

стебел для досліджень виконують в два етапи. На першому етапі 

вибирається дослідна ділянка і розробляється схема відбирання 

зразків рослин, а на другому – кількість рослин для досліджень.  

2. Дослідну ділянку вибирають із загального поля, 

засіяного звичайним господарським способом. Вона має бути 

розміщена на відстані від лісу, ярів, водосховищ, будівель, 

пішохідних та польових шляхів, бути типовою для всього масиву 

щодо урожайності, ґрунтових відмін, обробітку ґрунту, 

родючості, попередника, агротехніки, засміченості бур’янами та 

ін. Розмір дослідної ділянки залежно від мети і програми 
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досліджень може коливатись від кількох квадратних метрів (у 

разі порівняльного дослідження фізико-механічних властивостей 

різних селекційних сортів) до 2 – 3 га при агрофізичній 

характеристиці рослин на ділянці, де проводять випробування 

машин чи робочих органів.  

3. Має значення і вид культури. Для вузькорядного посіву 

розмір ділянки може бути в 3 – 4 рази меншим порівняно з 

просапними культурами. Далі складають характеристику ділянки 

за такими показниками: рельєф та мікрорельєф, 

гранулометричний склад ґрунту, попередник, кількість і якість 

добрив, внесених у поточному і попередньому роках у 

сівозмінах, прийнятих у даному господарстві, нерівномірність 

стебел за висотою і густотою стеблостою (сильна, середня, 

слабка). Для характеристики фізико-механічних і технологічних 

властивостей всіх рослин на ділянці (генеральна сукупність) 

недостатньо випробувати одну «середньотипову рослину», а 

потрібно дослідити декілька зразків, які називають пробою.  

 
Рис. 4. Схема відбирання зразків з дослідної ділянки ABCD 
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Найпоширеніший спосіб відбирання зразків (проби) 

полягає в прокладанні прямої лінії m m12 (рис. 4), 

перпендикулярно рядкам посівів, через вибрану дослідну ділянку 

або її діагоналі AC та визначенні на ній місць відбору зразків. 

Таких місць N рекомендується мати не менше 10, наприклад в 

точках m m12 , або a a12 . 

 Причому відстань між центрами місць має бути однаковою 

і становить не більше 0,1 і не менше 0,01 довжини дослідної 

ділянки або її діагоналі. Для різних видів рядкового посіву місця 

відбору зразків суміщають з положенням рядків. Більш 

об’єктивним відбором проби вважається зрізання зразків з місць 

визначених на обох діагоналях дослідної ділянки.  

Число зразків стебел у пробі n (повторність досліджень) 

залежать як від ступеня варіювання даної властивості стебел, так 

і від точності, з якою потрібно отримати результат і визначається 

за залежністю: 

 

                                   

2

0 ,05
t V

n
 

  
 

                          (1.1) 

 

де 
0 ,05

t  - критерій Стьюдента при рівні значущості 0,05; V - 

коефіцієнт варіації; - відносна похибка середнього. 

При розрахунках числа зразків стебел величина коефіцієнта 

варіації на основі аналізу їх значень для параметрів стебел 

зернових культур приймається рівною 0,5, а відносна похибка – 

рівною 0,06. 

 

 

Практична робота № 6 Визначення механіко-технологічних 

властивостей стебел. сільськогосподарських рослин 

(Частина 2 Визначення механічних характеристик стебел 

рослин при двоопорному згині-зламі).  

 

Теоретичні відомості. Для визначення зусилля P на 

згинання, зразок стебла вкладається на опори 8 приладу і 

рукояткою 12 натискного механізму опускається деформатор 6 
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до контакту з стеблом. В цьому положенні записуються дані 

шкали 7 положення деформатора 6 шкали 9 силового механізму 

та включається відеокамера 11. Далі, рукояткою 12 плавно 

опускається деформатор 6 до моменту перелому стеблини. Потім 

на відеокамері 11 переглядається відеозапис процесу деформації 

стеблини і встановлюється момент кінця етапу пружної 

деформації стеблини. Для цього моменту з відеокамери по шкалі 

9 визначається величина зусилля P прикладеного деформатором 

6 на досліджуваний зразок стебла, а по шкалі 7 величина 

переміщення деформатора 6, яка дорівнює величині прогину у 

стеблини до моменту її злому. 

Для визначення зусилля 1 P на перерізання стеблини, 

зразок встановлюють в отвір опорів 8, які при цьому здвигаються 

до центру по рейці 5 в притик. Рукояткою 12 підводять ніж 6 до 

стебла і перерізають його. Зусилля 1 P на перерізання визначають 

за шкалою 9 приладу.  Зовнішній та внутрішній діаметри 

стеблини вимірюють на мікроскопі, або штангенциркулем. Якщо 

стеблина суцільна, то визначають лише її зовнішній діаметр. 

Маса кожного зразка стебел визначається зважуванням на 

вагах ВЛТК- 200 з точністю 0,01 г. Результати вимірювань 

записують до таблиці 1. 

Таблиця 1.  

Результати вимірювань механіко-технологічних показників 

стебел__________________(культури) 
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Обробка експериментальних даних 

Пружні властивості стебел порівнюють за величиною 

модуля пружності, який визначається як для балки, що лежить на 

двох опорах без затискання за залежністю: 
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3

4 4

з в

0,4P l
E

d d y





                          (1.1) 

 

де P - зосередження навантаження на стеблину при згинанні 

(визначається приладом), Н; l - відстань між опорами приладу, м; 

y - величина прогину стеблин під дією сили P , м;  4

в
d  - 

відповідно, зовнішній та внутрішній діаметри стеблини, що 

досліджується, м. 

Руйнівне напруження зрізання стеблини c K визначається 

за формулою: 

 

                        
 

1 1

c 2 2

з в

P 4P
K

S d d
 


                     (1.2) 

 

де P1 - зусилля на перерізання, Н (визначається на приладі); 

S - площа поперечного перерізу стеблини в місці перерізання, м2. 

Питома маса зразка стеблини c визначається за формулою: 

 

                                             с

m

Sh
                                            (1.3) 

 

де m- маса зразка стеблини, кг; m, - довжина зразка стеблини, м. 

h  

За отриманими характеристиками зразків стебел можна 

визначити критичну швидкість безпідпірного їх зрізання 

(технологічну характеристику стебел) – як ту мінімальну 

швидкість ножа різального апарату, яка забезпечує зріз стебел без 

підпору.  

Безпідпірний зріз відбувається за умови коли швидкість 

різання буде більшою швидкості поширення деформації вздовж 

стебел, тобто стеблини не встигають відхилитися під дією ножа. 

Сучасні конструкції різальних апаратів без підпірного різання 

забезпечують лінійну швидкість руху ножів у межах 40- 60 м/с.  
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Критичну швидкість безпідпірного різання стебел 

сільськогосподарських рослин професор В.М. Гут’яр пропонує 

визначати за залежністю:  

 

                                       
кр

g
V Kс

E
                                      (1.4) 

 

де g - прискорення вільного падіння, м/с. 

Отримані результати обробки експериментальних даних 

записуються в таблицю 2. 

Таблиця 2.  

Результати досліджень механіко-технологічних  

характеристик стебел  
№ Модуль 

пружності, Е,Па 

Руйнівне 

напруження, 

Кс, Па 

Питома 

маса 

стеблин, 

γс, кг/м3 

Критична 

швидкість 

різання, 

Vкр, м/с 

1     

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Якими показниками оцінюються механіко-технологічні 

властивості стебел сільськогосподарських культур?  

2. Будова та порядок використання приладу для визначення 

механічних властивостей стебел.  

3. Як впливають механічні властивості стебел на критичну 

швидкість їх зрізання?  

4. За яких умов відбувається безпідпірне зрізання стебел?  

5. Наведіть приклади сільськогосподарських машин що 

працюють за принципом безпідпірного зрізання стебел. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Практична робота № 7 Визначення аеродинамічних 

властивостей насіння 

 

Теоретичні відомості: 

 

Поводження насіння в повітряному потоці визначається 

аеродинамічними властивостями. Показниками, які 

характеризують аеродинамічні властивості насіння, є критична 

швидкість (швидкість віяння) V , коефіцієнт опору повітря К і 

коефіцієнт парусності Кп . 

Розглянемо поводження насінини в вертикальному 

повітряному потоці. На насіння буде впливати сила ваги G і сила 

R дії повітряного потоку. Силу R зайдемо за формулою Ньютона: 

 

                   
2

n n m
R K F V V                      (1.1) 

 

де 
n

 п - густина повітря, кг/м3; F - площа проекції тіла на 

площину, перпендикулярну напрямку повітряного потоку 

(міделевий переріз тіла), м2; Vn - швидкість повітряного потоку, 

м/с; m Vm - швидкість руху тіла, м/с. 

При вертикальному повітряному потоці сили G і R 

направлені в протилежні сторони. В залежності від 

співвідношення цих сил можливий рух насіння вниз G R> , рух 

вверх R > G  і знаходження у підвішеному стані G R при Vm 

=0. 

Швидкість V повітряного потоку, при якій тіло знаходиться 

в підвішеному стані, називається критичною швидкістю або 

швидкість віяння. 

Виходячи із умови G R , маємо: 

 

                         
кр

n

G
V

K F
                         (1.2) 

 

де G - маса тіла, Н. 
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Коефіцієнт опору залежить від форми тіла та його 

поверхні, стану і роду середовища, в якому знаходиться частинка, 

а також від швидкості руху повітря. Із збільшенням швидкості 

повітряного потоку К зменшується. 

Коефіцієнт парусності визначається формулою: 

 

                              
n

n

9,81 KF
K

G


                           (1.3) 

 

Вирішуючи сумісно (1.2) і (1.3) отримаємо: 

 

                                  n 2

ср

9,81
K

V
                                  (1.4) 

 

Коефіцієнти К і Кп знаходяться в складній залежності як 

від параметрів тіла, так і від повітряного середовища, які важко 

знайти. Тому користуються зворотнім методом підрахунку 

коефіцієнтів К , Кп , по критичній швидкості, яку визначають 

експериментально в аеродинамічній трубі рис.1. 

 
Рис. 1. Схема аеродинамічної труби: 1 - вентилятор, 2 і 6 - сітки, 

3 - колектор, 4 - вимірювальна трубка, 5 - всмоктуюча труба 
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Повітря вентилятором 1 засмоктується в трубу 5. Для 

вирівнювання повітряного потоку служить колектор 3 і сітка 2. 

Насіння, швидкість якого необхідно визначити, розміщують на 

сітці 6 дифузора труби. 

Швидкість віяння вимірюють при такому положенні 

насіння, коли воно провіюється в робочій частині труби. Для 

спостережень цю частину труби виконують прозорою і 

розширеною знизу вверх (для отримання різних швидкостей 

повітря). 

Значення швидкості знаходять по динамічному тиску 

повітряного потоку. Динамічний тиск вимірюють за допомогою 

трубки (Піто, Прандтля, ЦАГІ) і мікроманометром.  

Таблиця 1 

Аеродинамічні властивості різних культур 

Культура 

Критична 

швидкість, 

м/с 

Коефіцієнт 

парусності 

,1/м 

Коефіцієнт 

опору 

Зерно:    

пшениці  8,9 – 11,5 0,075 – 0,12 0,184 – 0,265 

жита 8,36 – 9,89 0,1 – 0,14 0,16 – 0,22 

вівсу 8,08 – 9,11 0,169 – 0,30 0,118 – 0,15 

кукурудзи  12,48 – 14 0,05 – 0,06 0,16 – 0,28 

гречки  7,2 – 9,5 0,132  

Полова:    

пшенична  0,75 – 5,25   

вівсяна  0,74 – 3,   

 

При виконанні технологічних і експлуатаційних 

розрахунків критичні швидкості знаходять в кожному 

конкретному випадку дослідом, так як величина їх змінюється 

значних межах. 

Порядок виконання роботи: 

1. Визначити швидкість повітряного потоку в 

повітропроводі аеродинамічної труби в мінімальному та 

максимальному перерізах. Для цього вимірюють діаметри 

повітропроводу в цих перерізах: D1- в мінімальному; D2 - в 

максимальному. Диференціальним мікроманометром ММН-1 
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визначають динамічний тиск Рд в кожному перерізі, для чого 

встановлюють довжину стовпа рідини в трубці пристрою і кут 

нахилу до горизонту  . 

Швидкість повітряного потоку визначають за формулою, 

м/с: 

 

                д

n 1

P
V 4,04 4,04 C l

10
                           (1.5) 

 

де Рд - динамічний тиск, Н/м2; С1- коефіцієнт (
1

С sin   , тут 

  - питома маса спирту, 0,8  кг/м3);  - кут нахилу трубки 

до горизонту, град.; l - довжина стовпа рідини в трубці пристрою, 

мм. 

Середня швидкість повітряного потоку в перерізі 

визначається з урахуванням коефіцієнту поля  швидкостей, яке 

залежить від числа Рейнольдса: 

 

                                      
ср n

V aV                             (1.6) 

 

де   - коефіцієнт поля швидкостей, ( 0,875  ). 

Для визначення швидкості повітряного потоку трубку 

мікроманометра прикріплюють на рівні площини виміру. Потім 

вмикають привод вентилятора і вимірюють динамічний тиск. 

2. Визначити розміри і масу насіння досліджуваної 

культури. 

3. Насіння помістити в аеродинамічну трубу, відмітити 

границі віяння насіння по вертикалі (верхня і нижня межа). 

Швидкість повітряного потоку змінюють встановленням нових 

сіток. 

4. Визначити площу поперечного перерізу робочої частини 

аеродинамічної труби на рівні віяння насіння ( F0 , F1 , F2 - площа 

відповідно на рівні виміру, верхньої та нижньої границі віяння 

насіння). 

5. На основі одержаних результатів визначити: 

5.1. Витрати повітря 
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0 0

Q F V const                                      (1.7) 

 

де F0 - площа поперечного перерізу аеродинамічної труби на 

рівні виміру, м; V0 - швидкість повітряного потоку в перерізі, в 

якому виконуються вимірювання, м/с.  

5.2. Критичну швидкість віяння насіння (відповідно 

верхню та нижню границі): 
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5.3. Коефіцієнт парусності: 
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5.4. Коефіцієнт опору: 
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де G - маса зерна, кг; 
n

  - питома маса повітря (
n

 =1,2 кг/м3); f - 

міделевий переріз зерна,  
2

3f abc ; а , в , с - лінійні розміри 

зерна, мм. 

Таблиця 2 
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Контрольні питання 

1. Чим обумовлено поводження насіння у вертикальному 

повітряному потоці? 

2. Від чого залежить положення насіння у повітряному 

потоці? 

3. Як визначити коефіцієнт парусності? 

4. Від чого залежить коефіцієнт опору? 

5. Як визначити критичну швидкість віяння насіння? 

6. Що являє собою аеродинамічна труба? 

7. Якими розмірами характеризується насіння різних 

культур? 

 

 

Практична робота № 8. Визначення міцнісних 

характеристик овочів та фруктів 

 

Мета роботи: навчитися визначати якість свіжих фруктів та ягід 

за чинними стандартами.  

Матеріали та обладнання: стандарти на свіжі фрукти, ягоди, 

овочі.  

 

Теоретичні відомості.  

Товарна якість – це сукупність окремих властивостей 

плодоовочевої продукції, характеристика яких регламентується 

нормативною документацією (різними категоріями стандартів, 

технічних умов). Визначальні показники беруться за основу під 

час оцінювання якості плодів та овочів. До них належать: 

зовнішній вигляд, розмір, смак, запах. Зовнішній вигляд – 

комплексний показник, який характеризується забарвленням, 

формою, станом поверхні, цілісністю, свіжістю, станом 

зволоження.  

Розмір – регламентує мінімально допустиме граничне 

значення показника якості (мм або см, не менше) за найбільшим 

поперечним діаметром (для більшості видів) або за довжиною 

(листовий салат, кріп, ревінь, кукурудза цукрова, банани).  

Маса як показник застосовується для головок капустяних 

овочів і фундука. У капустяних овочів споживчі властивості і 
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здатність до збереження залежать від їх щільності. Нещільні 

головки мають більший діаметр, але вони не стійкі до механічних 

пошкоджень, в’янення. До допустимих відхилень відносять 

малозначні і значні відхилення зовнішнього вигляду й величини, 

які хоч і знижують певною мірою товарний вигляд та споживчі 

властивості, але суттєво не впливають на якість продукції.  

Допустимі відхилення показників свіжості, наприклад 

в’янення, регламентуються для плодів, які легко в’януть. 

Незначне в’янення (без ознак зморшкуватості) допускається для 

зеленних овочів (салату, кропу, зеленої цибулі, зеленої 

петрушки), огірків, буряків, редьки, бобових овочів, зерняткових 

плодів, тому що воно суттєво не впливає на їх споживчі 

властивості та лежкість.  

Допускаються відхилення показника “цілісність”, тобто 

наявність пошкоджень. Для багатьох видів фруктів та овочів 

загальними пошкодженнями є: механічні, пошкодження 

сільськогосподарськими шкідниками, мікробіологічними і 

фізіологічними хворобами.  

Механічні пошкодження поділяють на: малозначні – 

подряпини, потертості; значні – натиски, тріщини, проколи, 

градобоїни, поломки, зрізи, порізи, видалення покривних тканин, 

прим’ятість; критичні – роздавлені плоди тощо.  

Смак і запах фруктів та овочів повинен бути властивий цій 

культурі і сорту, без сторонніх запахів і смаку. У нормативних 

документах наведені вимоги і норми показників якості, які 

визначають основні споживчі характеристики продукції. Як 

правило, у них зазначені тільки ті вимоги, які можна легко і 

швидко перевірити. У зв’язку з тим, що фрукти, овочі, картопля 

неоднакові за якістю, їх ділять на товарні сорти і дають 

характеристику кожному з них.  

Нестандартною повинна вважатися та частина продукції, 

яка непридатна для їжі або переробки. Ціни на різні товарні сорти 

диференціюють, що дозволяє більш повно і раціонально 

використовувати всю вирощену продукцію. Кількість товарних 

сортів налічує від двох до чотирьох, залежно від виду фруктів та 

овочів.  
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Товар екстра-класу (вищий або перший сорти) – це 

бездоганна за якістю продукція, до більш низьких сортів 

відносять екземпляри з відхиленням за пошкодженням, не 

вирівняні за формою чи забарвленням. Різниця у вартості між 

вищим і нижчими сортами повинна зацікавлювати виробника 

одержувати продукцію 100 більш високої якості, щоб не тільки 

перекривати витрати на товарну обробку, але й мати певний 

прибуток. Показники якості продукції умовно поділяють на 

якісні і кількісні. Перші характеризуються словами, наприклад, 

“ягоди малини повинні бути свіжі, зрілі, чисті, без 

стороннього запаху і смаку”.  
Кількісні показники якості позначаються числом. Вони 

включають такі норми: граничні, обмежувальні і заборонні. 

Граничні норми вказують межі коливань показника. 

Наприклад, розміри корнішонів 1-ї групи за довжиною 

встановлені від 51 до 71 мм. Обмежувальні норми виражають 

словами “не менше” або “не більше”. Зокрема, розмір ягід суниці 

за найбільшим поперечним діаметром, при зменшенні якого 

погіршується якість продукції, для 1-го товарного сорту 

встановлений на рівні не менше 2 см. Навпаки, діаметр 

коренеплодів столових буряків, із збільшенням якого знижується 

якість, обмежений 14 см. Заборонні норми гарантують 

безпечність і необхідний санітарний стан продукції, що 

визначається словами “не допускається”.  

Наприклад, у картоплі продовольчої не допускається вміст 

бульб, позеленілих на чверть поверхні. У нормативних 

документах на плодоовочеву продукцію передбачено наявність 

допусків, тобто допустимих відхилень від вимог стандартів за 

окремими показниками якості. Їх уведення викликане 

біологічною мінливістю сортів фруктів і овочів, різноманітністю 

умов вирощування для всіх рослин, недосконалістю існуючих 

способів товарної обробки продукції, унаслідок чого неможливо 

одержати цілком однакові партії. Допуски виражають відсотками 

до маси або числа екземплярів. Наприклад, у партії стандартного 

аґрусу перезрілих ягід може бути до 2 % від маси партії. У партії 

моркви дозволяється наявність землі, яка прилипла до 

коренеплодів, до 1 % від загальної маси. Допуски у штуках 
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найчастіше вводять у стандарти на пучковий товар (редиска, 

морква молода). 

У нормативних документах на плодоовочеву продукцію 

встановлюють і загальний допуск, тобто сукупність усіх 

допусків. Він буває менший від арифметичної суми окремих 

допусків у стандарті і становить 15 % від маси партії. Для 

продукції, яка передбачена на експорт або тривале зберігання, 

важливим показником якості є однорідність екземплярів. 

Однорідність оцінюють за розміром, формою, ступенем 

стиглості. Для окремих видів фруктів і овочів, крім зовнішніх 

ознак, визначають показники для оцінки прихованих 

захворювань і ступеня зрілості продукції. Наприклад, стандартом 

на цибулю ріпчасту передбачена в місцях відправлення і 

приймання перевірка її пошкодження шийковою гниллю у 

прихованій формі, для чого аналізують не менше 50 цибулин, 

узятих із середньої проби, шляхом розривання лусок. При 

виявленні шийної гнилі дозволяється проаналізувати цибулини 

всієї проби.  

У стандартах на огірки, буряки столові, кавуни, дині, 

баклажани й інші плоди введений показник якості – внутрішня 

анатомічна будова, яка характеризує ступінь їх стиглості. Для 

цього виділяють до 3 % маси продукції середнього зразка, яку для 

оцінки внутрішньої будови у випадку необхідності допускається 

розрізати. Окремі нормативно-технічні документи передбачають 

оцінку вмісту в продукції основних речовин, заради яких 

вирощується культура. Наприклад, стандарт на виноград нормує 

мінімальний вміст цукру у ягодах (14 %) і методи його аналізу. 

 Якість картоплі для переробки визначають за кількістю 

крохмалю (13–16 %). У деяких стандартах введені показники 

смаку (перець солодкий) і забарвлення (капуста червонокачанна). 

Основний спосіб оцінки якості плодоовочевої продукції – 

вибірковий контроль. Для цього визначають об’єм вибірок, які 

необхідно оцінити, щоб мати уявлення про якість усієї партії.  

Партією вважають будь-яку кількість продукції одного 

товарного сорту, однакового пакування, маркування, 

оформлених одним посвідченням про якість, що підлягає 

одночасному здаванню-прийманню. У деяких стандартах у 
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визначення партії продукції введені обмеження. Наприклад, у 

стандарті на яблука ранніх строків дозрівання величина партії 

обмежена однією транспортною одиницею. Визначення партії у 

стандартах на суницю свіжу передбачає такі обмеження: один 

строк збирання, маса партії не повинна бути більшою від 1 т. 

Визначення якості продукції проводять відразу після відбирання 

середньої проби. Спочатку визначають забрудненість продукції 

за наявністю в ній землі, листя, гілочок, недорозвинених плодів.  

Забрудненість картоплі і коренеплодів визначають, 

змиваючи з них землю. Аналіз усіх екземплярів проби за 

показниками, записаними у стандарті (чистота плодів, механічні 

пошкодження, пошкодження шкідниками, хворобами, 

відповідність сортовим особливостям, середній розмір, форма, 

середня маса), роблять за допомогою вимірів, зважувань, 

візуальної оцінки.  

Органолептичним методом визначають забарвлення, смак, 

запах, консистенцію м’якуша. Після розподілення всіх 

екземплярів середньої проби на фракції масу проби, за винятком 

землі (понад 1 %) або іншого забруднення, приймають за 100 % і 

визначають процентний вміст кожної фракції. Виявлені 

результати оцінки якості середньої проби порівнюють з нормами, 

прийнятими у цьому стандарті, і визначають відповідність 

продукції тому чи іншому товарному сорту.  

Якщо продукція не відповідає вимогам хоча б за одним 

специфічним показником, то всю партію переводять до нижчого 

сорту, вимогам якого повністю відповідає фактична якість цих 

плодів та овочів.  

Якщо продукція за чинним стандартом не відповідає і 

вимогам нижчого сорту або сорти визначити не можна, то така 

партія фруктів або овочів вважається нестандартною. 

 

Питання для самоконтролю: 

 1. Які ознаки товарної якості овочів, фруктів, картоплі?  

2. Як відбирають середню пробу плодоовочевої продукції?  

3. Яка послідовність аналізу середньої проби?  

4. Поясніть, як проводять вибірковий контроль. 
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Практична робота № 9 Визначення коефіцієнтів тертя 

зернистих матеріалів 

 

Мета роботи - вивчити методику визначення коефіцієнтів тертя 

спокою (статичний коефіцієнт), ковзання або руху (кінетичний 

або динамічний коефіцієнт) і внутрішнього тертя.  

Теоретичні відомості: 

Велике значення при проектуванні робочих органів і 

дослідженні роботи с.-г. машин мають відомості про коефіцієнти 

(кути) зовнішнього тертя насіння і добрив по різним поверхням 

(сталі, гумі, деревині, склу, поліамідним матеріалам) і 

внутрішнього тертя, коли відбувається зрушення часток одна 

відносно другої. Ці показники необхідні для визначення силових 

характеристик робочих органів с.-г. машин, а потім і для 

обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів 

робочих органів машин. 

Для визначення коефіцієнтів тертя ковзання, спокою і руху 

застосовують різні пристрої. Найбільш простим пристроєм є 

похила площина - установка ТМ-21 (рис.1), кут нахилу якої 

можна змінювати. 

 
Рис. 1. Схема лабораторної установки. 

1 - поверхня тертя; 2 - зразок з матеріалом; 3 - датчики; 4 - блок 

контакти 
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На станині розташована шкала для встановлення кутів 

нахилу площини. Відлік кутів при визначенні коефіцієнтів тертя 

спокою здійснюється в момент початку ковзання зразків по 

площині установки вниз. Визначення коефіцієнтів тертя на 

установці ТМ-21 здійснюють за допомогою поверхонь тертя.  

Останні виготовляють наступним чином: поверхню зразка 

покривають шаром пластиліну товщиною 1-3 мм. Зерна 

досліджуваного сипкого матеріалу насипають на пластилін 

щільно і вдавлюють в нього гладкою дощечкою, завдяки чому 

зерна закріплюються в пластиліні і вирівнюються по висоті. 

Друга поверхня тертя нерухомо закріплюється на похилій 

поверхні установки. При визначенні коефіцієнтів зовнішнього 

тертя ця поверхня являє собою матеріал, з якого виготовляють 

робочі органи сільськогосподарських машин, а при визначенні 

коефіцієнтів внутрішнього тертя друга поверхня тертя 

виготовляється так само, тільки "вершини" часток сипкого 

матеріалу, з якого створена поверхня тертя, не вирівнюються по 

висоті (тобто не лежать в одній площині) і знаходяться у 

заглибленнях, створених частками суміжних поверхонь тертя.  

Коефіцієнт тертя спокою чисельно дорівнює тангенсу кута 

нахилу площини   до горизонту: 

 

                                     
ст

f tg                                (1.1) 

 

Кінетичний (динамічний) коефіцієнт тертя визначають на 

похилій площині, по якій ковзає випробуваний зразок. На 

площині закріплені три блок-контакти, які включені у ланцюг 

двох електросекундомірів.  

Динамічний коефіцієнт тертя 
д

f  визначають за формулою: 

 

                                    
1 2

д

f f
f

2


                                   

(1.2) 

 



48 

 

                       
1

1 2

1ср

2S
f tg

t g cos



                               (1.3) 

                         
2

2 2

2ср

2S
f tg

t g cos



                           (1.4) 

 

де S1, S2 - відстані відповідно між першим і другим та першим і 

третім блок-контактами; 
1ср

t , 
2ср

t  - середнє значення часу з 

кількох повторень, за які зразок проходить відстані S1 і S2 при 

початковій швидкості зразка 
0

V 0  

Середнє значення коефіцієнтів тертя визначають при 5-ти 

кратній повторності дослідів. Дані безпосередніх вимірювань і 

результати обчислень заносять в таблицю.  

Таблиця 1 

Дані вимірювань і значення коефіцієнтів тертя спокою і 

динамічних коефіцієнтів тертя 

Назва сипкого зернистого 

Вологість,%____________________________________________ 

Матеріал поверхні тертя___________________ 

 
Вид (або 

природа 

тертя) 

Номер 

повторності 

Значення величин, необхідних для визначення: 

коефіцієнтів 

тертя 

спокою 

динамічних 

коефіцієнтів 

тертя 

α
,г

р
д
 

f с
т

 

f c
n
 

α
,г

р
д
 

S
1
,м

м
 

S
2
,м

м
 

t 1
,с

 

t 2
 ,с

 

f д
і 

f д
 

Зовнішнє 1           

2           

3           

4           

5           

Внутрішнє 1           

2           

3           

4           

5           
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Контрольні питання: 

1. Для чого необхідно знати величини коефіцієнтів тертя 

різних зернистих матеріалів? 

2. Як класифікують коефіцієнти тертя? 

3. Які пристрої застосовують для визначення коефіцієнтів 

тертя? 

4. Яким чином виготовляють поверхні тертя? 

5. Яку будову має установка для визначення коефіцієнтів 

тертя ТМ-21? 

6. Пояснити, як за допомогою похилої площини визначають 

коефіцієнт тертя спокою різних зернистих матеріалів. 

7. Як визначають динамічний коефіцієнт тертя сипких 

зернистих матеріалів по різним поверхням тертя? 

 

 

Практична робота № 10 Визначення розмірної 

характеристики насіння 

 

Мета роботи - вивчити методику і навчитися визначити 

статистичні характеристики розмірів насіння заданої культури. 

 

Теоретичні відомості. 

Підготовка високоякісного насіння для сівби являє собою 

довгостроковий і відповідальний процес. 

До основних прийомів підготовки посівного матеріалу 

відносяться: очищення, сушіння, сортування, протруювання і ін. 

Очищення та сортування зерна на решетах і трієрах 

основані на використанні різниці у розмірах насіння основної 

культури і сторонніх домішок. Вихідні дані для складання 

розмірної характеристики насіння можна отримати двома 

методами: 

 заміром розмірів (товщини, ширини і довжини) кожної 

насінини вибірки (розмір вибірки N = 500 -1000 насінин). 

 обробкою певної кількості насіння на решітному 

класифікаторі (чи вібраційному решітному класифікаторі 

РКФ-1) з відповідним набором решет. 

Методика визначення розмірної характеристики насіння: 
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Від вихідного матеріалу відбираються 500 -1000 насінин 

культури, по методу взяття середньої проби. Середню пробу 

отримують послідовним діленням загальної кількості дослідного 

зерна до кількості пробної навіски. Вимоги, яким повинна 

відповідати середня проба, полягають в тому, щоб вона 

відповідала середній якості зерна в загальній його кількості. 

Виконують заміри ознаки, яка вивчається у всіх насінин. 

Встановлюють максимальне Хmax і мінімальне Хmin значення 

відповідної ознаки. Вибирають величину класового проміжку 

(інтервал ). В більшості випадків для насіння хлібів 
приймають рівним 0,2, 0,25, 0,3 і 0,4 мм. Для дрібного насіння 

(льон, конюшина і т.д.) класовий проміжок вибирається меншим. 

При замірах товщини і ширини насіння зернових колосових 

приймають   = 0,2 мм, а при замірах довжини   = 0,4 мм. 

Визначають число класів за формулою: 

 

                               
min max

x x
m




                             (1.1) 

 

Встановлюють границі класів:
min

X ,
min

x 

min max
x 2 ,...x . Уявимо, що всі виміри вміщуються всередині 

n класів, тоді очевидно, що перший клас буде заключать в собі 

всі зерна з довжиною від x1 до 
1

x   мм, причому 

1 min 1
x x x  < . 

До другого класу віднесемо всі зерна з довжиною від 

1
x   до 

1
x 2 . До третього - від 

1
x 2  до 

1
x 3  і т.д. 

Останній n -й клас буде заключать в собі всі зерна з довжиною 

від  1
x n 1  

1
x n , при цьому: 

 

          1 max 1
x n 1 x x n    <                         (1.2) 

 

Розподіливши всі зерна по прийнятим класам і 

підрахувавши кількість n зерен в кожному класі, отримаємо ряд: 
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1 2 3 m 1 m

n ,n ,n ... n n N


                  (1.3) 

 

де N - ціле число всіх вимірів. 

Визначають частоти (кількість насіння ni , що відноситься 

до кожного класу), які будуть являти собою варіаційний ряд 

розподілу даної ознаки. Дані варіаційного ряду заносяться в 

таблицю .1. 

Таблиця 1 

Результати розрахунку варіаційного ряду  
Показники Порядковий номер класу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Границі 

класів, мм 
5,8  6,2  6,6  7,7  7,4  7,3  8,2  8,6  9,0  9,4  9,8  10,2  

Середній 

розмір 
6  6,4  6,8  7,2  7,6  8,0  8.4  8,8  9,2  9,6  10 

 

Насіння в 

класі 

xicp ,мм 

            

Частота 

повторення 

ni 

3  16  38  72  107  101  90  46  17  8  2 

 

Pi % 0,6  3,2  7,6  144  214  202  18  9,2  3,4  1,6  0,4  

 

Як зразок, в таблиці 1 приведені значення, отримані при 

дослідженні розмірної характеристики насіння жита по довжині. 

Дані варіаційного ряду представляють у вигляді графіків: 

гістограми, полігону і інтегральної кривої (рис.1-2). 

Гістограми будують таким чином: на вісі абсцис 

відкладають лінійні розміри, а по вісі ординат - частоту Pi ,% 

(кількість насінин в кожному класі). Потім на відрізках вісі 

абсцис будують прямокутники шириною   і висотою Pi . 

При побудові полігону розподілу ознаки яка, вивчається на 

гістограмі відмічають середини верхніх відрізків кожного 

прямокутника і з'єднують ці крапки прямими лініями, або з 

середини кожного класу проводять вертикальні лінії і 

відкладають на них відповідні значення Pi , а потім також 

з'єднують ці мітки прямими лініями. 
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Рис.1. Гістограма розподілу насіння жита по довжині і варіаційна 

крива розподілу жита по довжині 

 

На рисунках наведено гістограми, побудовані за даними 

наведеного прикладу.  

 
Рис.2. Інтегральна крива розподілу насіння жита по довжині 

 

Інтегральна крива будується таким чином: як і у попередніх 

випадках на вісі абсцис відмічають границі усіх класів, а на вісі 
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ординат наносять шкалу відносної кількості насінин від 0 до 

100%. 

Із середини першого класу проводять вертикальну лінію і 

відкладають на ній відрізок, величина якого дорівнює частоті 

першого класу P1 ,на вертикальній лінії, яка проведена із 

середини другого класу відкладають відрізок, величина якого 

дорівнює сумі частот першого і другого класів (
1 2

P P ), на 

вертикальній лінії, яка проведена із середини третього класу – 

(
1 2 3

P P P   ) і т.п. 

Висота ординати, проведеної із середини останнього класу 

повинна дорівнювати 100%. З'єднавши верхні крапки 

побудованих ординат плавною кривою, одержимо інтегральну 

криву розподілу розмірів насінин за даною ознакою. 

Гістограма і полігон показують межі зміни розмірів насіння 

даної партії, а також характер розподілу цих розмірів (кількість 

насінин у кожному класі). 

Інтегральна крива показує, яка кількість насінин має 

розміри від 
min

x до 
i

x . За інтегральною кривою можна швидко і 

достатньо точно визначити кількість насінин, яка може бути 

відокремлена при заданому значенні робочого розміру отворів 

решета. 

Якщо дані про розміри насіння отримані обробкою на 

класифікаторі, то класовий проміжок дорівнює інтервалу між 

розмірами отворів класифікатора; кількість зерен в кожному 

класі дорівнює масі відповідної фракції, а загальна кількість - 

масі обробленої навіски. 

На основі статистичних даних встановлено, що 

закономірність зміни розмірів насіння відповідає нормальному 

закону розподілу випадкових величин. Варіаційний ряд 

характеризує середня величина М і середнє квадратичне 

відхилення  . Середня величина М визначається за формулою: 

 

1 1ср 2 2ср m mср ср iср i iср
n x n x ... n x n x P x

M
N N 100

  
  

 
    (1.4) 
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Середнє квадратичне відхилення визначається за 

формулою: 

 

                                 

2

i
n

N


  


                               (1.5) 

 

де 
i

  - відхилення варіанту xi від середньої M. 

Величина   характеризує розкиданість варіаційного ряду 

і буде тим більша, чим більша різниця 
max min

x x . Приблизно 

99,7% від всієї кількості насінин вибірки знаходиться у межах від 

M 3  до M 3  (властивість кривої Гауса – закону 

нормального розподілу). Коефіцієнт варіації дає можливість 

порівнювати мінливість ознаки і визначається за формулою: 

 

                                 C 100%
M


                            (1.6) 

 

Замість замірів певної кількості насіння (500 чи 1000), яку 

можна відібрати за допомогою лічильника насіння ППС-1, 

розподіл на класи зручніше проводити на решітних 

класифікаторах: звичайних (у вигляді колонки сит) і вібраційних. 

У першому випадку (при ручному просіюванні) на верхнє 

сито досліджувану пробу переносять порціями, приблизно по 100 

г, закривають кришкою (на нижнє сито надівають піддон) і 

круговими рухами просівають на протязі 1-2 хвилин. 

Вібраційний решітний класифікатор РКФ-1 (рис.3). призначений 

для аналізу розмірів і характеристики вирівняного насіння с.-г. 

культур по ширині і товщині за допомогою набору решіт (в 

першому випадку використовуються решета з круглими 

отворами, а в другому - з продовгуватими). 

Класифікатор РКФ-1 можна також використовувати для 

підбирання решіт до зерноочисних машин. Змонтований він на 

основі 7 і складається з електромагніту, якір 1 якого жорстко 

з'єднаний з нижнім диском 2, трьох спіральних пружин 3, 

верхнього диска 4, набору лабораторних решіт 5 (8 шт.), 
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встановлених на нижній диск і притиснутих верхнім диском 

завдяки рукоятці з ексцентриком 6.  

 
Рис. 3. Вібраційний решітний класифікатор РКФ – 1 та 

лічильник насіння ППС-1 

 

Нижня частина приладу закрита захисним кожухом. 

Решета приводяться у коливальний рух електромагнітом і якорем 

1. 

Амплітуда коливань змінюється підбором необхідної 

напруги живлення обмотки електромагніту. Для цього живлення 

класифікатора здійснюється через автотрансформатор (ЛАТР-2). 

Схема приладу ППС-1 показана на рис.3. Принцип його дії 

полягає в тому, що під дією вібраційних коливань, насіння, яке з 

бункеру 1 надійшло до вібратора 2, піднімається з нього по 

гвинтовій доріжці 4 вгору, падає на пластину 5 п'єзоелементу, а з 

неї у приймальний ящик 6. Виникаючий при деформуванні 

пластини п'єзоелемента імпульс струму підсилюється 

електронним підсилювачем 7 і передається на лічильник 

імпульсів 8. Ширина гвинтової доріжки підібрана з таким 

розрахунком, щоб виключити можливість одночасного 

випадання двох насінин. Якість роботи приладу також залежить 

від правильного вибору частоти коливань вібратора, яку 

регулюють рукояткою керування реостата 3. 

 

Контрольні питання 

1. З якою метою здійснюється сортування насіння? 
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2. Яку форму мають отвори решіт для поділу насіння по 

ширині і товщині? 

3. Як установлюється кількість класів варіаційного ряду? 

4. Що характеризує варіаційна крива? 

5. Якими показниками варіаційної статистики 

характеризується випадкова величина? 

6. Вкажіть в яких межах змінюється основна маса значень 

випадкової величини, що відповідає нормальному закону 

розподілу? 
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