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ANALIZA PROCESU SEPARACJI NASION GRYKI PRZY 
WYKORZYSTANIU PR ĘTOWYCH POWIERZCHNI ROBOCZYCH 

TRYJERÓW  

Streszczenie 

W pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące rozdzielania mieszaniny 
składającej się z nasion gryki odmiany Hruszowska (składnik podstawowy) oraz 
domieszek trudnych do wydzielenia za pomocą stosowanych metod, tj. segmentów 
łuszczyn rzodkwi świrzepy i ziarniaków: Ŝyta, pszenicy, owsa i jęczmienia. Do 
separacji składników mieszaniny wykorzystano nowy, opracowany według 
koncepcji autora, tryjer z prętową powierzchnią roboczą.  

Określano wpływ podstawowych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 
separatora na skuteczność rozdzielania mieszaniny. Oceniano równieŜ skuteczność 
rozdzielczą tryjera pod względem spełnienia wymagań jakościowych dotyczących 
czystości produktu i moŜliwości ograniczenia strat nasion gryki. 

Stwierdzono, Ŝe zastosowanie do wydzielania nasion gryki separatora z dwoma 
cylindrami – ze szczelinami i pełnego – których powierzchnie boczne tworzą 
odpowiednio rozmieszczone pręty o przekroju kołowym, pozwala na uzyskanie 
surowca o czystości ok. 98%, przy łącznych stratach nasion gryki nie 
przekraczających 20,5%. Wyznaczono parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne, 
przy jakich powinno być prowadzone rozdzielanie składników mieszaniny w pro-
ponowanym separatorze. Przedstawiono modele matematyczne umoŜliwiające 
prognozowanie wskaźników oceny jakości rozdzielania mieszaniny w pojedyn-
czych i złoŜonych operacjach procesu. 

Słowa kluczowe: mieszanina, nasiona gryki, tryjer z prętową powierzchnią roboczą, 
skuteczność rozdzielania 



AN ANALYSIS OF BUCKW HEAT SEED SEPARATION PROCESS 
USING TRIEUR BAR-TYPE WORKING SURFACES 

Summary 

The work presents the issue regarding the separation of mixture consisting of the 
Hruszkowska variety buckwheat seeds (primary ingredient) and admixtures which 
are hard to separate with the applied methods, i.e. wild radish (Raphanus 
raphanistrum L.) silique segments, and caryopses: rye, wheat, oat and barley. A 
new trieur with a bar-type working surface, designed according to the author’s 
concept, was used to separate mixture ingredients. The issue being determined was 
the impact of the separator’s basic constructional and operational parameters on 
the mixture separation efficiency. Another element being determined was trieur 
separating efficiency as regards satisfying the quality requirements applicable to 
product purity and the potential to reduce buckwheat seed losses. It has been 
determined that when a separator with two cylinders – one with gaps and a solid 
one – possessing side surfaces of properly spaced bars with circular cross-sections 
is used to separate buckwheat seeds, raw product with a purity of ca. 98% can be 
obtained with global buckwheat seed losses not exceeding 20.5%. The 
constructional and operational parameters were determined at which the mixture 
ingredients should be separated in the suggested separator. Mathematical models 
allowing for quality assessment indices to be forecast for the mixture separation 
in single and complex process operations were presented. 

Key words: mixture, buckwheat seeds, trieur with bar-type working surface, separa-
tion efficiency. 

 
 


