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Вперше стандартом дозволено використовувати інші методики та засоби вимірюван-
ня, які за своїми метрологічними й технічними характеристиками відповідають вимогам да-
ного стандарту, та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодав-
ством. Також вперше уточнено вміст зерен, які уражені спорами сажки. До нього відносять   
зерно, у якого забруднена борідка, або частини поверхні спорами сажки, що визначають спо-
чатку візуально, а в разі потреби підтверджують мікологічною експертизою. Результати мі-
кологічної експертизи є остаточними, щодо визначення класу зерна пшениці. За наявності 
спор сажкових грибів (усіх видів сумарно) кількістю не більше 100 шт. на одну зернину, зер-
но залишається у відповідному класі. При кількості понад 100 шт. пшеницю  визначають як 
«нестандартна». 

У подальшому можливі різні шляхи удосконалення стандартів на зерно пшениці. До 
них  слід віднести збереження принципу класоутворення залежно від показників якості пше-
ниці м’якої та твердої; перехід на групи (класи) відповідно від їх призначення; нормування 
твердозерної та м’якозерної пшениці залежно від призначення; врахування сортових ознак та 
чистоти сорту. Особливу увагу слід приділити сортовим показникам, що впливають на хлі-
бопекарні та борошномельні властивості зерна пшениці, ступінь його ураження хворобами. 
Наприклад, зерно вищих категорій (поколінь) менш уражується сажковими хворобами, має 
більший вміст білка та клейковини. 

Не менш важливим є нормування зерна за його призначенням (борошно хлібопекар-
ське, кондитерські вироби, для отримання різних видів макаронних та нетрадиційних   виро-
бів). Для цього селекціонерами створюються твердозерні та м’якозерні сорти пшениці, з під-
вищеним вмістом клейковинних білків, стійкістю до враження клопом-черепашкою.  Вста-
новлено, що зерно вітчизняних сортів здатне формувати високу якість за основними техно-
логічним показниками (табл. 2).

Таблиця 2 – Технологічні показники якості зерна вітчизняних сортів пшениці

Пшениця
Кількість 
сортів, 
середнє

Маса 1000 
зерен,
г

Натура,
г/л

Скловидність,
%

Білок,
% на суху 
речовину

Вміст сирої 
клейковини,

%
М'яка 57 36-43 735-791 44-82 13,3-14,0 27,3-29,5
Тверда 5 38-46 768-801 80-94 13,5-14,6 29,0-32,4

Таким чином, проблема заготівлі високоякісного зерна пшениці у першу чергу вклю-
чає удосконалення технологій вирощування та післязбиральної обробки врожаю з урахуван-
ням його стану та призначення, адже сам сорт  здатен забезпечити високу якість.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЗЕРНА СПЕЛЬТИ

Станкевич Г.М., д.т.н., проф., Кац А.К., к.т.н., доц., Овсянникова Л.К., к.т.н., доц.,
Васильєв С.В., асп.

Одеська національна академія харчових технологій

Геометричні розміри зерна відіграють значну роль в обґрунтуванні режимів післязби-
ральної обробки зерна. В першу чергу, це стосується процесу очищення зерна від домішок, 
який вимагає правильного вибору форми і розмірів отворів решіт на сепараторах. Геометри-
чні характеристики зерна входять у математичні моделі процесів сепарування, вентилюван-
ня, сушіння, здрібнення та інших. Вонивпливають на низку фізико-механічних показників 
зернових мас, зокрема на сипкість та поводження зернової маси при її переміщенні по ситах, 
самопливах, місткостях тощо.Основними факторами, що впливають на сипкість є грануло-
метричний склад і грануломорфологічна характеристика зерна (форма, розміри, характер і їх 
видовий склад; матеріал, форма і стан поверхні, по якій самопливом переміщують зернову 
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масу), яка необхідна для вибору раціональних режимів роботи зерноочисних машин.
Метою роботи було дослідження геометричних характеристикзерна спельти, необ-

хідних для обґрунтування раціональних режимів її очищення, зокрема, вибору форми та роз-
мірів отворів сит у ситових сепараторах.

Об’єктом досліджень були геометричні характеристики зерна спельти, предметами–
плівчасті та обрушені зразки сухого зерна спельтисортів «Зоря України» та «Венгрія».

Методика досліджень полягала в визначенні довжини, ширини і товщини100 зерні-
вок спельти та подальшої обробки результатів вимірювань методами варіаційної статистики. 
Вимірювання проводили штангенциркулем з точністю 0,1 мм. У ході математичної обробки 
масив експериментальних даних перевіряли можливу наявність грубих похибок, розділяли 
на класи і частоти, після чого визначали середньостатистичні розміри досліджуваних зернин 
спельти (довжину, ширину, товщину) та ряд статистичних характеристик – медіану, моду, 
дисперсію, коефіцієнти варіації, асиметрії, ексцесу, стандартні похибки, деякі співвідношен-
ня, а також важливі розрахункові параметри зернівок (об’єм, площе поверхні, сферичність, 
питому поверхню). За отриманими даними будували гістограми розподілу зерна спельти за 
довжиною, шириною та товщину, які давали наочне уявлення про фракційний склад зерно-
вих мас досліджених зразків спельти. На другому етапі досліджень проводили ситовий аналіз 
зернових мас спельти шляхом просіювання їх на наборах сит з круглими та. У проведених 
дослідженнях використовували сита з круглими отворами діаметром 1,0…8,0 мм з кроком 
0,5 мм та продовгуватими отворами розмірами 1,0×20...5,0×20 мм з кроком 0,2×20 мм.

Результати дослідженьрозподілу зерна не обрушеної спельти «Зоря України» за до-
вжиноюпоказав, що найбільша кількість зернівок (40 %) 12,0…12,5 та 13,0…14,0 мм. За ши-
риною найбільша  кількість зернівок (50 %) знаходиться в межах 6,0…6,1 мм. Найбільша 
товщина спельти знаходиться в діапазоні 4,0…4,1 мм, який складає 40 %.

Розподіл зерна обрушеної спельти «Венгрія» за довжиною показав, що найбільша кі-
лькість зернівок (59 %) знаходиться в межах 8,0 мм. За шириною найбільша кількість зерні-
вок (81 %) знаходиться в межах 2,9…3,0 мм. Найбільша товщина спельти Венгріязнаходить-
ся в діапазоні 2,9…3,0 мм та складає 90 %. З метою підбору розміру і форми сит для первин-
ного очищення зерна спельти був проведений ситовий аналіз зернових мас досліджених зра-
зків спельти, який дозволив розділити зернову масу на окремі фракції з використанням сит з 
круглими та продовгуватими отворами. Порівнюючи розміри зерна спельти та фракційний 
склад зернових мас можна зробити висновки, що для виділення домішок з основної маси зер-
на спельти слід обирати сита з круглими отворами діаметром від 3 мм до 4,5 мм, а також си-
та з прямокутними отворами розміром 2,4×20; 2,8×20 та 3,0×20 мм.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА 
У ПОЛІМЕРНИХ ЗЕРНОВИХ РУКАВАХ

*Желобкова М.В., Станкевич Г.М., д.т.н., проф., Борта А.В., к.т.н., доц. 
*ТОВ «МЛИН БАЗА»; Одеська національна академія харчових технологій

Технологія зберігання зерна у полімерних зернових рукавах (ПЗР) дозволяє зерноза-
готівельним підприємствам розв’язати ряд практичних завдань. По-перше, у ПРЗ можна три-
валий час надійно зберігати сухе зерно, має суттєве значення для підприємств з недостатніми 
складськими місткостями для зберігання зерна. По-друге, у разі недостатніх потужностях 
зерносушильного господарства, застосування вказаної технології дозволяє значно відтермі-
нувати сушіння зібраного вологого та сирого зерна – залежно від культури та температурних 
умов від кількох тижнів до кількох місяців.

Розглянемо деякі практичні аспекти та проблеми зберігання зерна у ПЗР.
Розмірні характеристики ПЗР. Найбільш поширені рукави довжиною 60 м, діамет-

ром 2,74 м та місткістю 200 т по пшениці, що пов’язано з тим, що з цього розміру почали 
виготовляти перші рукави та наразі більшість необхідної техніки пристосована саме для цьо-
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