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Дослідженнями встановлено, що для насіння гороху характеристика залежності 

індексу лущення та вологості має лінійну зростаючу функцію [1]. Для насіння люпину 

таких досліджень не проводилося [2]. Метою даної роботи є встановлення характеристики 

залежності ефективності лущення насіння білого люпину та вологості.  

Лущення насіння люпину здійснювали в лабораторному лущильнику УЛЗ-1 за 

методикою описаною в джерелі [1]. Вологість насіння люпину збільшували від 8,7 % до 

15,0 % із кроком в 1,0 %.. Тривалість лущення насіння люпину становила 10 с, швидкість 

обертання абразивних дисків лущильника становила 25 с
-1

 (1500 об/хв). Маса 

завантаженого насіння становила 100 г. Ефективність лущення оцінювали за індексом 

лущення [1]. Натура насіння люпину становила 742 г/л, а маса 1000 зерен становила 303,5 

г. 

На основі проведених досліджень було встановлено зростаючу лінійну залежність 

індексу лущення та вологості насіння люпину, яка описується наступним рівнянням: 

57,1829,0  WІ л  

де Іл – індекс лущення, %; W – вологість насіння люпину, %. 

Коефіцієнт кореляції становив 0,85, що свідчить про високий тісний зв'язок 

досліджуваних ознак. Стандартне відхилення становило 0,42 %. 

Збільшення індекса лущення насіння люпину зі збільшенням вологості є 

результатом збільшення виходу оболонок та мучки, які утворюються під час 

технологічного процесу в лущильнику. Це можна пояснити зниженням міцності зв’язків 

оболонок та ядра, а також зниження міцності самого ядра. 
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