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Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 
2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; 
Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. – 222 с. 

 
У матеріалах збірника ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні 

проблеми землеробської механіки», присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, розглянуто актуальні 
проблеми землеробської механіки та запропоновано шляхи їх вирішення, 
обґрунтовано інноваційні шляхи в розробці та проектуванні новітньої 
сільськогосподарської техніки. 

Для інженерів, науково-педагогічних працівників, аспірантів. 
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зберігає свої властивості. Гірчична макуха відноситься до числа 
концентрованих кормів і містить до 30 % білка. Гірчиця може 
використовуватись як компонент для силосування зелених кормів, а зелені 
рослини згодовують тваринам.  

Важливою стадією процесу первинної обробки насіння є процес сушіння. 
Теплове сушіння не тільки підвищує стійкість насіння при подальшому зберіганні, 
але за правильно вибраних режимів покращує його якість. Між тим, теплове 
сушіння – це складний технологічний процес, при якому в насінні відбуваються 
численні незворотні фізико-механічні, колоїдні та біохімічні зміни. 

Не всі сушарки придатні для сушіння насіння гірчиці: таке дрібне насіння круглої 
форми сиплеться у щілини випускних механізмів, між шахтами та кріпленням коробів. 
Але, якщо забезпечити деякі відповідні заходи, то можна перевести діючі сушарки на 
сушіння гірчиці. У виробничих умовах насіння гірчиці можна сушити на пристосованих 
до цієї мети шахтних і барабанних зерносушарках невеликої продуктивності. 

З існуючих зерносушарок для переобладнання для сушіння 
дрібнонасіннєвих культур придатні наступні: карусельна СКЗ-8 – 8 т/год; 
колонкова ситова СК-2 – 2 т/год; бункер для активного вентилювання БВ-40А; 
шахтна С-5 – 5 т/год та безперервної дії С-10 – 10 т/год; барабанні сушарки. 

Одним з нових способів сушіння гірчиці є мікрохвильова обробка. Головна 
відмінність мікрохвильової (МХ) обробки насіння від традиційних способів 
термічної обробки полягає в способі нагріву. Тепло проникає в продукт не з 
поверхні, а утворюється відразу у всьому об’ємі, відбувається рівномірний розподіл 
вологи від центру до поверхні зерна. Мікрохвильова обробка володіє тією 
перевагою, що у неї відсутня передача тепла від нагрівача. При використовуванні 
інших способів теплової обробки спочатку за допомогою якого-небудь нагрівача 
вимагається нагрівати повітря, потім передати тепло від нагрітого повітря зерну. На 
кожному з етапів: нагрів повітря, його транспортування, передача тепла 
відбуваються неминучі втрати тепла, що відповідає ККД установки 50...60 %. При  
МХ обробці джерелом теплоти є сам продукт, тому вказані вище втрати відсутні при 
збереженні якості висушуваного продукту, що підвищує ККД установки до 90 %.  

Використання такої енергозберігаючої технології для обробки насіння 
олійних культур актуально тому, що вона допомагає в десятки разів знизити 
енерговитрати як складові собівартості зерна. 

УДК 631.361:621 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО ВОЛОГОВМІСТУ ЖОМУ 
КОНЮШИНИ 

Спірін А. В. 
Вінницький національний аграрний університет 

При виробництві білково-вітамінних концентратів з бобових трав, 
зокрема конюшини, одним з проміжних продуктів є жом. Для отримання пелет 
перед пресуванням жом потрібно висушити. Передача вологи з часток жому в 
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повітря(процес сушіння) буде відбуватись при умові якщо парціальний тиск 
водяної пари у поверхні матеріалу більше ніж в повітрі. Збільшення вологості 
відбувається якщо, навпаки, тиск пари в повітрі більше ніж у поверхні 
матеріалу. При рівності цих тисків вологообмін між матеріалом і повітрям 
припиняється. Цей момент відповідає стану термодинамічної рівноваги, а 
вологовміст який відповідає цьому стану, називається рівноважним. 

Рівноважний вологовміст є однією із основних характеристик матеріалу як 
об’єкту сушіння. Його потрібно знати при дослідженні процесу сушіння, при 
визначенні раціональних режимів вентилювання або тривалості процесу. По ізотермам 
десорбції можна визначити до якої вологості можна висушити жом повітрям із 
заданими параметрами. Для вибору умов зберігання жому в сховищах також потрібно 
знати закономірність зміни рівноважного вологовмісту від параметрів повітря. 

Залежність рівноважного вологовмісту від параметрів повітря, а саме 
його температури і відносної вологості, можна тільки експериментальним 
шляхом. Експериментальне визначення рівноважного вологовмісту проводили 
за старою, але надійною методикою [1]. В семи ексикаторах з розчином 
сірчаної кислоти різної концентрації створювалась відносна вологість повітря 
відповідно 10, 21, 37, 48, 63, 74 і 85%. В підготовлені таким шляхом ексикатори 
поміщали зразки матеріалу вагою 20 г. Початковий вологовміст матеріалу був 
вище рівноважного який попередньо приблизно визначався. Ексикатори 
герметично закривались кришками, встановлювались в термостат і знаходились 
там при постійній температурі 6-8 годин. Кількість вологи яка видалялась з 
матеріалу визначали за допомогою лабораторної ваги.  

Зміна маси зразків представлена графічно в функції вологовмісту прямою 
лінією точка перетину якої з віссю вологовмісту і визначає рівноважний воло 
вміст матеріалу при даних параметрах повітря. 

Аналіз експериментальних даних показує що розміри і форма частинок 
жому не впливає на величину рівноважного вологовмісту. Вологовміст в більшій 
ступені залежить від відносної вологості повітря ніж від температури. Так, при 
постійній температурі 298К із зміною вологості від 20 до 85% рівноважний 
вологовміст збільшується з 0,056 кг/кг до 0,43 кг/кг, тобто в 7,6 рази, а зі 
зменшенням температури повітря від 323 до 298К при постійній відносній 
вологості величина рівноважного вологовмісту підвищується всього на 30-40%. 

Список використаних джерел 
1.Пестов Н.Е. Физико-химические свойства зерновых и порошкообразных 

продуктов./М.: Из-во АН СССР, 1947, 258 с. 
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