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WYZNACZANIE PARAMETRÓW MECHANICZNYCH ŁODYG GROCHU
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S t r e s z c z e n i e. W pracy przedstawiono wyniki

badań

parametrów mechanicznych wyzna-

czanych w procesie zginania odcinków łodyg grochu. Parametry mechaniczne
maszyny
żystości

wytrzymałościowej

(E) i maksymalne

firmy lnstron. Wyznaczono:

naprężenia zginające

sztywność

wyższymi wartościami

Dowiedziono,

że

(El),

za pomocą

współczynniki sprę

(cr max ). Badania wykonano dla rodu odpornego na

wyleganie WTD 2996 oraz podatnego WTD 2795. Stwierdzono,
się wytrzymałością łodyg.

określano

że

analizowane rody grochu

rody odporne na wyleganie

różnią

charakteryzują się

parametrów mechanicznych. W wyniku przeprowadzonej analizy wariancji

stwierdzono istotne różnice

między odmianowe.

S ł o w a k l u c z o we: Ród grochu,

sztywność, współczynnik sprężystości,

maksymalne

naprę

żenie zginające.

WSTĘP

W ostatnim 30-leciu zaznaczył się bardzo silny postęp w hodowli odmian
grochu. Różnica między plonami odmian wynosi ponad 50%. W omawianym
okresie opracowano nowe ideotypy odmian [6].
Zdolność niektórych genotypów roślin do plonowania na dobrym poziomie
w różnych warunkach środowiska od dawna skupia uwagę hodowców. Badania
prowadzone w celu oszacowania parametrów stabilności plonu nasion dla genotypów grochu wykazały bezpośredni związek plonu z poletka, między innymi,
z odpornością na wyleganie [1].
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Sum m a r y: In this paper to present the results of the mechanical parameters were determined
in the process of bending of the pea stem sections. Characterisation of the mechanical parameters
was obtained in tests performed on an Instron strength tester, by determining, the stem rigidity (El)
and the coefficients of elasticity (E) and the maximum bending stress (cr max )' The study involved
strain WTD 2996 (resistant to lodging) and strain WTD 2795 (susceptible to lodging), during the
full pods phase and at full ripeness. The study showed that the pea strains examined differ in the
strength of their stems. It was found that strain resistant to lodging, is characterized by much higher
of the mechanical parameters as compared to strain susceptible to lodging. This is true for both the
phenological phases studied. Also, it was found significant differences between the strains (resistant
and susceptible to lodging), basing on an variance analysis of stem rigidity and elasticity and
maximum bending stress.
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