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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПОДРІБНЕНОЇ 
МАСИ НАСІННИКІВ ОВОЧЕ-БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Д.В. Бабенко1, кандидат технічних наук, професор
О.А. Горбенко, кандидат технічних наук, доцент
Н.А. Доценко, кандидат технічних наук, асистент
Н.І. Кім, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень якісного складу по-
дрібненої маси насінників овоче-баштанних культур (кавун, диня) 
у процесі виділення насіння. Використання розробленої методи-
ки дозволило визначити процентний вміст компонентів подрібненої 
технологічної маси. Представлено схему установки для вивчення 
компонентів подрібненої маси та визначено якісні показники подріб-
неної маси, що надходить на сепарацію.

Ключові слова: овоче-баштанні культури, подрібнена маса на-
сінників, кавун, диня, кірка, м’якоть, мезга, сік, насіннєві плоди, се-
парація.

Постановка проблеми. Оптимізація кінематичних ре-
жимів сепараторів для виділення насіння овоче-баштанних 
культур, таких як кавун, диня, вимагає вивчення впливу 
робочих органів на матеріал, що обробляється.

У процесі впливу робочих органів здійснюється зміна в 
необхідному напрямку початкового стану насіннєвих пло-
дів та досягнення максимального збереження якості насін-
ня.

Можливість досягнення такої мети визначається гео-
метричними і режимними параметрами робочих органів, 
а також фізичними і технологічними якостями вихідного 
матеріалу.

На теперішній час залишаються недостатньо дослідже-
ними такі важливі показники, як розмірно-масові характе-
ристики складових частин подрібненої маси, що надходить 
на сепарацію для відокремлення насіння, коефіцієнти 
тертя мезги, кірки і свіжовиділеного насіння, не вивчено 
динаміку мінливості механіко-технологічних параметрів 
насіння в часі по мірі їх зневоднення [1-3].

© Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. 2015
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Метою статті є експериментальне дослідження якісного 
складу подрібненої маси овоче-баштанних культур (кавуна та 
дині), що отримується після подрібнюючого пристрою сепара-
тора.

Викладення основного матеріалу. У загальному випадку 
технологічна маса складається з насіння, подрібненої кірки, мез-
ги і соку [4-7].

Для проведення експериментальних досліджень було розро-
блено методику, за якою визначення процентного вмісту ком-
понентів подрібненої маси насінників здійснювалося шляхом 
зважування кожної фракції, що вивчалася, з наступним пере-
рахунком за формулою:
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де Ci, mi –  процентне співвідношення і маса і-ї фракції;
При вивченні співвідношення між компонентами, що вхо-

дять до складу будь-якої фракції, використовували залежність:
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де Сj, mj – відповідно процентний вміст і маса i-го компонента.
Визначення якісного складу подрібненої маси досліджува-

них культур, що надходять на сепарацію після подрібнення, про-
водили за допомогою установки, схему якої наведено на рис.

Установка являє собою подрібнювач з штифтовим бараба-
ном 1 і декою 2. Під декою встановлено вібруючий лоток 3 з ре-
шетом 4 і піддон 5 для збору компонентів подрібненої маси. Для 
зручності завантаження плодів установка обладнана приймаль-
ним бункером 6. Для додання лотку 3 коливального руху служить 
вібратор 7, встановлений на рамі. 

Після подрібнення насінників подрібнена маса зважувалася і 
фільтрувалася через решето з розміром отворів 2,5 мм. Маса, що 
залишилася після фільтрації, диференціювалася на групи: кірка, 
м'якоть і насіння. Причому шматки кірки і м'якоті оглядалися на 
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наявність в них зв’язаного насіння. Рідка фракція фільтрувалася 
через сито з розміром отворів 1мм для визначення наявності в 
ній дрібного і подрібненого насіння.

 
Рис.Схема установки для вивчення компонентів подрібненої маси

Таким чином, нами було виявлено наявність трьох фракцій, 
з яких складається подрібнена маса, що надходить на сепара-
цію:

• кірка і м'якоть насінника;
• насіння культури;
• рідка фракція, що складається з соку й мезги, яка пред-

ставляє собою подрібнену протерту м'якоть.

 
Проводилося почергове зважування відібраного насіння 

і кірки з м'якоттю. Визначення процентного вмісту кожного з 
компонентів подрібненої маси проводилося за такими залежнос-
тями:

,            (3)

де Сс, Ск, См – відповідно процентний вміст насіння, кірки з 
м'якоттю і мезги в подрібненій масі; mc, mk - відповідно маса на-
сіння і маса кірки з м'якоттю в подрібненій масі; m – повна маса 
подрібнених насінників.

На підставі отриманих результатів складено таблицю 1.
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Таблиця 1
Процентний вміст різних компонентів в подрібнених насінниках

Назва культури
Компонент подрібненої маси, %

кірка + м’якоть насіння мезга + сік

Кавун «Огонек» 35,0 2,3 62,7

Диня «Колхозница» 53,6 3,5 42,9

При проведенні експериментів також досліджували ступінь 
подрібнення кірки насінників і якості насіння [8-9]. Визначали 
процентний вміст кірки в подрібненій масі за трьома розмірни-
ми групами: до 10 мм, 10-50 мм і більше 50 мм. При цьому про-
центний вміст кірки з м'якоттю в кожній з груп визначали за 
залежністю:
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де m10, m50, m70 – маса, яка міститься у вороху кірки з м'якоттю 
кожної розмірної групи; mк - загальна маса подрібненої кірки.

При аналізі подрібненої маси насіння розподіляли на дві гру-
пи: вільні насіння і насіння, зв'язані з кіркою і м'якоттю. Насіння 
оглядали на наявність пошкоджень (дроблення, деформація, по-
рушення покривної оболонки). При цьому встановлено, що на-
сіння, які зв'язані з кіркою і м'якоттю, практично не мали травм 
[10].

Результати вивчення компонентів кожної з фракцій подріб-
неної маси представлено в табл.2.
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Таблиця 2
Якісні показники подрібненої маси, що надходить на сепарацію

Культура

Подрібнена кірка, % Насіння, що 
зв’язане з 
мезгою та 

кіркою

Травмоване 
насіння, %

Вільні 
насіння, 

%
до 10 

мм
10-70 

мм
більше 
70мм

Кавун 11 53 36 2,4 0,35 97,25

Диня 11 57 32 6,6 0,4 93,0

Висновки. Отримані експериментальні дані свідчать про те, 
що за своїм якісним складом по відношенню кінцевого продукту 
до вихідного вороху подрібнена маса насінників різко відрізня-
ється від вороху інших сільськогосподарських культур, що під-
даються сепарації.

У результаті аналізу експериментальних даних щодо визна-
чення складу компонентів подрібненої технологічної маси насін-
ників можна зробити такі висновки:

1. У подрібненій масі насінників, що надходить на сепара-
цію, містяться різні компоненти, процентний вміст яких колива-
ється в широких межах і залежить як від культури і сорту, так і 
від кліматичних умов вегетації. Зміст насіння змінюється від 2,3 
до 3,8%, кірки – від 35 до 53,6%, соку з мезгою – від 42,9 до 55%.

2. Частинки подрібненої кірки є неоднорідними за своїм 
складом. Вміст частинок розміром до 10 мм складає 10-12%; 10-
70 мм – 37-57%; частинки розміром більше 70мм – 21-36%. При-
чому перша фракція кірки є рівновеликою з розмірами насіння 
і буде становити основну частину домішок.
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Д. В. Бабенко, Е. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. И. Ким. Исследования ка-
чественного состава измельченной массы семенников овощебахчевых куль-
тур

В статье приведены результаты исследований качественного состава из-
мельченной массы семенников овоще-бахчевых культур (арбуз, дыня) в про-
цессе выделения семян. Использование разработанной методики позволило 
определить процентное содержание компонентов измельченной технологичес-
кой массы. Представлена схема установки для изучения компонентов измель-
ченной массы и определены качественные показатели измельченной массы, 
поступающей на сепарацию.

Ключевые слова: овощебахчевые культуры, измельченная маса семен-
ников, арбуз, дыня, корка, мякоть, мезга, сок, семенные плоды, сепарация.

D. Babenko, E. Gorbenko, N. Dotsenko, N. Kim. The reserch of the qualitative 
composition of the vegetables and melons crushed mass

In the article are revealed the research results of the qualitative composition 
of the vegetables and melons (watermelon, melon) during the process of the seeds 
separation.

The using of the developed method allows to determine the percentage 
composition of the crushed technological mass.

It was represented the scheme of the setting for studying the components 
of the crushed mass and determined the qualitative activities of the crushed mass 
that is receiving on the separation

Key words: vegetable and melons, crushed seed weight, watermelon, melon, 
crust, pulp,  juice, seeds fruits, separation.
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