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ВПЛИВУ ВОЛОГОСТІ НАСІННЯ СОНЯШНИКА НА РАЦІОНАЛЬНУ ШВИДКІСТЬ 

ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ 

 

Алдонін А.Є.  
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Васильєв Вадим, ЗОШ№8 

 

За підсумками січня-серпня 2017 р. Україна експортувала              57,01тис. тон насіння 

соняшнику. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби України. Україна є 

найбільшим у світі експортером соняшникової олії. У 2016 році українські підприємства 

експортували рекордний обсяг соняшникової олії - 4,8 мільйона тон.  

Висока рентабельність в порівнянні з іншими олійними та зерновими культурами 

спонукала українських аграріїв на збільшення посівних площ під соняшник практично на 

20%. Саме цей факт разом зі сприятливими погодними умовами дозволили в сезоні 2016 

зібрати рекордний урожай. Міністерство агрополітики і продовольства України констатує 

урожай на рівні 13,3 млн тонн. Прогноз USDA у листопаді знаходиться на рівні 13,5 млн 

тонн . 

Саме тому збільшення врожайності соняшника це одна з головною задачею 

українських фермерів. Відомо багато різних науково-обґрунтованих методів збільшення 

врожайності соняшнику. Одним із способом збільшення врожайності соняшника є 

використання при сівби насіння с найбільшими біологічно цінними властивостями. Це 

насіння отримують за допомоги відбору із загальної маси шляхом сепарації. 

Вологість насіння соняшнику має вплив на власну масу кожної окремо узятої насінини. 

Як нам відомо, що при збільшені вологості насіння збільшується і вага останньої, що 

погіршує якість поділу в повітряному потоці.  

Усього, із літературних джерел відомо, що соняшник має при його прийманні на 

пункти переробки чотири градації вологості : 

- сухий стан 7%; 

- середньої сухості 7...8%; 

- вологий стан 8...9%; 

- над вологий стан - більше 9%. 

Якщо соняшник має вологість 7% та менше, то це значення є критичним, при цьому 

вологість повністю адсорбована та не видаляється із насіння. 

Після проведення експерименту з подачею повітря температурою 50°С в аспіраційний 

канал ми прийшли до висновку, що підігріте повітря значного впливу на якість розподілу 

насіння не дає. Це обумовлює тим, що аспіраційним канал має малу висоту, тим самим 

насіння недостатньо взаємодіє один з одним. 

Висновок 

1. Як показали дослідження вологість значно впливає на якість сепарування насіння. 

При збільшенні вологості насіння соняшника від 7% до 20% необхідно збільшувати 

швидкість повітряного потоку в середині аспіраційного каналу до 5,5-6м/с. 

2. Підігрівання повітря до 50°С перед подачею його в аспіраційний канал сепаратора 

значного покращення розподілу не дає. 

3. При збільшенні повітряного потоку понад 6м/с погіршується якість розподілу 

насіння. 
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