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Celem pracy było badanie mechanizmu pękania 
łuszczyn rzepaku. Zastosowano statyczne zgina-
nie noska łuszczyn. Stwierdzono, że oddziały-
wanie na nosek siłą zginającą, przerywało jego 
połączenie z klapami i zawsze powodowało 
otwarcie łuszczyny. 

The aim of the present study was to investigate 
mechanism of cracking of oilseed rape siliques. 
Static bending of silique nose was used. Loading 
of the nose resulted always in breaking of its 
junction to valves and opening of the silique. 

Wstęp 

Łuszczyna rzepaku należy do owoców suchych pękających, otwierających się 
po dojrzeniu, co powoduje wypadanie nasion. Cecha ta jest uwarunkowana 
genetycznie, ale zależy również od czynników środowiskowych, takich jak agro-
technika, choroby i szkodniki roślin oraz warunki pogodowe. Morfologia i anato-
mia także decydują o podatności na pękanie. W niniejszej pracy zwrócono uwagę 
na wpływ sił zewnętrznych oddziaływujących na łuszczynę w czasie dojrzewania i 
zbioru. Siły te powstają wskutek ruchu roślin, zderzeń łuszczyn powodowanych 
wiatrem lub zetknięciem z maszyną żniwną. Na oddziaływanie tych sił narażona 
jest cała łuszczyna, w tym również jej część czołowa z noskiem, skierowana na 
zewnątrz. Kontakt z otoczeniem ułatwia tarczkowate zgrubienie na końcu noska. 
Ważną rolę noska w procesie pękania podkreśla Tomaszewska (1964) w swoich 
pracach nad budową morfologiczną nosków i zakończenia górnych części klap. 
Wskazuje ona formy rzepiku posiadające wypustkę na krawędzi noska przytrzy-
mującą klapy, jako formy bardziej odporne na pękanie. Przyjmuje, że ważnym 
czynnikiem wewnętrznym jest stopień zdrewnienia i grubościenność komórek na 
brzegach klap czy ilość elementów zdrewniałych szwu. Powoduje to nierówno-
mierne wysychanie komórek przy dojrzewaniu oraz różnice naprężeń i sił wew-
nętrznych dążących do otwarcia owocu. Tys (1995) podaje, że wilgotność łuszczyn 
wpływa zasadniczo na cechy wytrzymałościowe, a ich przemienne nawilżanie  
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i podsuszanie jest przyczyną zwiększonego samoosypywania się nasion. Aby 
poznać zjawisko pękania stosowano różne metody, między innymi mechaniczne, 
takie jak zginanie łuszczyn (Kadkol i in. 1984), oddzielanie klap przez rozciąganie 
(Szot i in. 1980), skręcanie łuszczyn (Szot i in. 1987). Celem pracy było poznanie 
mechanizmu pękania. W badaniach zastosowano zginanie noska łuszczyny.  

Materiał i metoda 

Do eksperymentu przeznaczono 300 łuszczyn rzepaku ozimego odmiany 
Bolko, pobranych w okresie dojrzałości pełnej i podsuszonych powietrznie do 
wilgotności 9%. Pojedyncze łuszczyny poddano działaniu siły w aparacie wytrzy-
małościowym z głowicą tensometryczną, współpracującym z komputerem. Aparat 
umożliwiał rejestrację przebiegu zginania noska i wyznaczenie maksymalnej siły 
zginającej w chwili pęknięcia jego połączeń z klapami. Punkt przyłożenia siły 
znajdował się w odległości 5 mm od połączenia klapa – nosek. Połączenie to 
przedstawiono na rysunku 1 i 2.  

 
 

 
k — klapa — clap t — tarczkowate zgrubienie — disk wn — wgłębienie noska — nose pit 

n — nosek — nose wk — wgłębienie klapy — clap pit F — siła — force 

 

Rys. 1. Schemat połączenia noska z klapami łuszczyny rzepaku i kierunek siły zginającej  
The scheme of junction of nose and claps of rape silique, as well as loading direction 
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Rys. 2. Połączenie noska z klapami po zginaniu noska (oznaczenia jak na rys. 1)  
Connection of nose and claps after bending of silique nose (descriptions as in Fig. 1) 

Wyniki 

Na skutek zginania noska zawsze następowało pęknięcie łuszczyny. Niewielka 
siła w zakresie 0,2–0,9 N powodowała rozłączenie wypustek noska z odpowiada-
jących im wgłębień czołowych klap. Siła w zakresie 0,1–0,3 N spowodowała 
pęknięcie 56 łuszczyn; 0,3–0,5 N — 152 łuszczyn; 0,5–0,7 N — 68 łuszczyn  
i 0,7–0,9 N — 24 łuszczyn. Średnia wartość siły wynosiła 0,46 N. Otwarcie tego 
swoistego "zamka" uwalnia klapy, które rozwierając się otwierają łuszczynę od 
czoła wzdłuż szwów. Zarówno nosek, wiązki szwów, jak i klapy nie ulegają 
zniszczeniu ani trwałemu odkształceniu. Przez ich złączenie można ponownie 
zamknąć łuszczynę, ale szwy pozostaną bezpowrotnie rozklejone.  

Przedstawiony sposób badań, symulujący zbliżone do występującego przy 
dojrzewaniu i zbiorze działanie sił, może być użyty do opracowania metody oceny 
odporności łuszczyn na pękanie.  

Wniosek  

Połączenie noska z klapami stanowi ważne miejsce w łuszczynie z uwagi na 
jej skłonność do pękania. Zastosowane zginanie noska, przerywające to połączenie, 
każdorazowo było przyczyną pęknięcia łuszczyny.  
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